SKRIVNOST MOŽGANA
Vodi: gdč. Lana Praner z Gospodi, 14. november 2020
Jasara.
Takole. Tudi v Našemu času Našega prostora končno lahko tudi pričnemo.
Danes Meni pripada ta čast veličastnega razkrivanja največjih skrivnosti in razkritij, kar se tiče
tematike, ki jo Bomo danes podali prav za vas. In ne le to, da Mi pripada takšna čast, da
lahko odkrivam in razpiram to tematiko, predvsem Mi pripada tudi čast darovanja, ki je še
posebej bil nekako blagodejen za vse tiste, ki boste sodelovali v temu pogledu tega druženja
ali gledanja, saj se bodo daritve, ki Smo jih predhodno pripravili, zlivale naprej po mreži do
vsakogar in predvsem do tistih, ki bodo odprtega srcá ali duhá.
Daritev bo namreč pripravljena na bazo dežel, iz katerih boste črpali ali uporabljali energijo,
ki je veličastna in podana iz smeri zlatih, diamantnih, Urlalinskih, Varvarinskih, Andželinskih
in Arušanskih sfer.
To pomeni, da Smo skupaj, skozi vse te sfere in v Njihovemu sodelovanju ustvarjali kreacijo
na področju dežel, držav. In vsakdo, ki bo prisluhnil tej tematiki, bo posegel po tej daritvi, če
mu bo le srce to dopustilo.
Tisti, ki bodo nekako nasprotujočega se stanja in se ne bodo zlivali z Ljubeznijo, pa bodo
morda posegali po teh daritvah malce kasneje.
Moje imenovanje je zelo preprosto. Lahko bi opeval na veliko ali široko.
Moja čast v Vesoljnemu stvarstvu je zelo obširna.
Vendar, Jaz bom danes opeval le, da Sem Varvarinski, Uršulinski,
Arbartrunski Jorgovanski Vladar.

Namreč, imenovanja so časti sfer ali pa, če bi po vaše, zemeljsko, približno, približno opevali,
bi lahko dejali, da so to nekakšne titule ali časti, ne dežel, ne držav, ampak galaksij, iz katerih
Smo tudi ustvarjali ali prehajali. Kaj več ni pomembno! Ko boste dovolj dorasli, zrasli in
razumeli Naše popotovanje, vam bo to nekaj čisto blizu in hkrati tudi zelo milo in ponižno.
Lepo, lepo pozdravljeni ponovno.
Tematika je danes predvsem skrivnost možgana.
SKRIVNOST MOŽGANA
Skrivnost možgana – marsikdo se bo morda nasmehnil ali prišepnil: »Pa saj možgan zelo
dobro poznamo! Malce se deli na levo, malce na desno, malce na sprednji del, malce na
zadnji del. Malce v središčnemu delu – tu in tam, se malce nasloni na mali možgan, na predel
češarike in vse skupaj je kot prepleteno v podzavesti.«
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Vendar, Mi bomo odpirali tematiko, ki bo vam morda vzburila, predramila ali vzpostavila
kontakt z nečem, kar je več, kot si upate misliti.
Namreč, možgan je tako, kot bi dejali v računalniškemu sistemu, spekter shrambe, vsega
spomina, ki se je ustvarjal, ko je bila ustvarjena fizična telesna struktura.
Torej, spomin, ki se pretaka v času spomina ali fizičnega možgana, se shranjuje torej samo
tisto ali tisti deleži, ki so bili postavljeni, sestavljeni ali blagoslovljeni, da se je v fizični
kreaciji ustvarjal spomin. To je zelo pomembno! Zakaj?
Zato, ker možgan, veliki možgan predvsem shranjuje spomin, ki je podan kot blagodejno
stanje za to, da ste se reinkarnirali in da se ozavestite vseh dogodkov, skozi katere
potujete, skozi katere soustvarjate ali ste soustvarjalci in skozi katere postavljate sebi
morda novo misel, novo bodočnost ali novo popotovanje.
Možgan je oddajnik. Oddajnik in hkrati sprejemnik.
Lahko bi se vaš možgan, v Naši največji skrivnosti, nekako primerjal s piramidnim vrhom. Saj
poznate vaše piramide, no, vsaj mislite, da jih poznate ali opevate.
PIRAMIDE SO KLJUČI ALI ODDAJNIKI VSEGA RELIGIOZNEGA, VERSKEGA, DUHOVNEGA
Lahko vam prišepnem, da pričnem popotovanje morda prav na piramidah ali pri vaših
piramidah, da so to ključi ali oddajniki vsega religioznega, vsega verskega, vsega
duhovnega, kar se je kdaj koli dogajalo s piramido, v piramidi, ob piramidi, s svečeniki, z
maziljenci in z vsemi tistimi, ki so jo soustvarjali.
Vi na Zemlji poznate samo del piramide ali del oddajnika. To je del oddajnika, ki je nekako,
če se dobro pogleda, boste videli, da imate v središču Zemlje gosto gmoto energije, ki seva,
tu in tam, na površje.
In tam, kjer so piramide – piramide so namreč tako kot pokrovček, kot nekakšen pokrov, s
katerim pokrijete to energijo, ki prehaja na površje.
V tej strukturi same piramide, ali nekakšnega oboka ali zidave, energija prične dejansko se
gostiti in se na vrhu steka in razplete v višino. Postane oddajnik, oddajnik vsegá, kar je
znotraj, v sami piramidi, se kdaj koli dogajalo ali se dogaja, se shranjuje. Se pravi, vse, kar je
prepleteno s spominom piramide, je torej znotraj ta shranjena energija, ki ves čas vre in se
pretaka.
Ta oddajajoča se energija na vrhu piramide dejansko izstopa. In če jo pogledamo od daleč,
izgleda tako kot laser. Laser, identičen kot ga poznate pri vas. S svetlobnimi laserji se
velikokrat poigravate, rišete, ustvarjate različne simbole. Ali pa z laserji lahko sežigate,
podžigate, ustvarjate, režete. Se pravi, ste aktivni tako ali drugače.
Vendar, energija, ki se shranjuje v samemu piramidnemu delu in se kot laser spušča
navzgor, proti Vesolju, se nekje v središčnemu delu ali njemu končne točke, dejansko spne
z drugim laserjem druge piramide, ki je shranjena ali postavljena na določenemu planetu,
drugemu planetu, od koder je pravzaprav nekako oddajnik usmerjen v vas.
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Tako bi lahko dejali, da je piramida enega dela in piramida drugega dela, dejansko
povezana celota.
Si predstavljate? Vi na Zemlji s svojo piramido, s svojim oddajnikom in na drugemu planetu
svoja piramida kot drugi del piramide, ki oddaja ravno tako energijo, ki je medsebojno
povezana in se na določeni točki spneta.
Ko se ta energija na določeni točki sreča,
ali spne ali poveže pomeni, da se v
istemu trenutku tam ustvari nivo, nivo
membrane ali membrane, da Bom
pravilno prevajal, ki v širino odda znova
neki snop.
Torej, kot bi se oljni madež razlival v širino.
Bodite pozorni!
Ko se dva snopa stketa ali povežeta, se ustvari zvok. Zvok, ki vibrira in na sebe dejansko
privablja ali pa oddaja.
To pomeni, da karkoli se dogaja v gostoti Zemlje ali življenja, se po temu snopu energije
odda v to membrano in je slušni ali čutni del svetu vam nevidnega stvarstva.
Torej, po vaše bi približno lahko dejali: »Tam, kjer so rajni!«, na primer, če bi tako visoko
vibrirali ali Višja Stvarstva duhovnega etra ali pa prostori in časi vmesnih dimenzij, vmesnih
površin. Se pravi, so nekje prostori, kjer se ta vibracija shranjuje in od katere dejansko
lahko pobirajo misel, od katere pobirajo lahko spomin. V bistvu dobijo celotno sliko vsega,
kar je tam oddaljeno sferi ali področju fizičnega stvarstva in vašega zemeljskega stvarstva.
In ko imate več takšnih piramid postavljenih in usmerjenih, se na istem nivoju, glede na
velikost piramide, običajno, ali na jakost izbrane energije v temu snopu, kjer se zopet iz
zgornjega planeta ali iz enega planeta, pač, iz koder je ustvarjena, in iz spodnjega
zemeljskega dela združita dva snopa, se dva snopa povežeta in tako nastajajo vibracije.
Ko so ti snopi dovolj blizu, se ta vibracija kot mreža medsebojno zlije in nastane en
ogromen oddajnik, kot bi se oljni madež ves čas tresel, vibriral in oddajal.
To pomeni, da je piramida ključ do vsegá, kar je zemeljskega, duhovnega, eteričnega,
etičnega ali, kakorkoli opevate ali opevamo ali vam poskušamo približno prišepniti ali
približati, je to najbolj prava prispodoba tegá, kar vi, v vašemu jeziku slovenskega izraza
sploh imate.
CERKVE SO POSTAVLJENE IN PREPLETENE NA TOČNO DOLOČENIH VRELIŠČIH
Enake vibracije uporablja tudi cerkev. Torej, ravno tako so cerkve na točno določenih takih
vreliščih postavljene in prepletene.
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Ampak, to ne pomeni, da imate tudi drugje, na drugemu planetu takšne cerkvene inštitucije
kot jih poznate vi. Nikakor ne!
Te cerkvene inštitucije so postavljene na določenih točkah takšne vreliščne energije, kjer
se tudi oddaja, skozi središče samega cerkvá ali cerkvene inštitucije ali stavbe, se oddaja
snop vibracije v določeno točko, ki se vpne na točno to polje, ki ga ustvarjajo piramide.
Torej, na to membrano, ki se zliva in nariva.
Torej, vse skupaj izgleda, če izgledamo iz vrha ali iz višine, izgleda tako kot bi bila tanka
membrana nenehnega govora, nenehnega šepeta, nenehnega razmišljanja, nenehnega
soočanja, nenehnega zvanenja. Se pravi, vsegá, kar se dogaja po miselni plasti, po religiozni
plasti. Se pravi, to je prostor ali nivo, do koder seže zemeljska energija zemeljskega
stvarstva ali človeka samega. Ne Boga!
Zakaj ne Boga?
Zato, ker Bog ni gradil cerkvá. Zato, ker Bog ni gradil piramid. Ampak, piramide se
predhodnice, ustvarjalke ali popotnice za nadaljnjo religijo cerkvenih inštitucij.
Torej, vse skupaj bi lahko povezali v eno celoto in tako dobimo veličastno energijo različnih
religij, ki se skupaj povezuje v takšno močno membrano zvoka ali oddajnika.
Zakaj Sem pričel opevati prav piramide ali nekakšno cerkveno religijo kateregakoli stvarstva?
Vsaka ima to moč tega religioznega izpuščanja, ali vibriranja ali shranjene te energije, ki seva
navzgor in se spušča v postavitev samega tujega stvarstva.
PIRAMIDE SO BILE SKORAJDA V CELOTI USTVARJENE IZ STRANI TUJIH CIVILIZACIJ
Ko na drugemu delu fizičnega kompaktnega stvarstva planeta, kateregakoli, ki je povezan
na nižinski del same piramide, se ustvarja ali soustvarja ta vez pomeni, da so piramide
nekoč bile ustvarjene tudi iz strani ali skorajda v celoti iz strani tujih civilizacij.
Kaj pomeni za vas pojem tuja civilizacija?
Predstavljate si vedno znova neka bitja, ki so od drugod. Pridejo, naredijo in grejo. Nikakor
ne!
Tuje civilizacije so namreč Bitja, ki so ustvarjala tudi človeka, ki so ustvarjala namreč tudi
popotnika – vse do dandanašnjega časa.
Zakaj vse do dandanašnjega časa?
Ker je zasnova še vedno enaka, kot so jo podali v razvoju, ko so ustvarjali iz genetike, na
tujemu planetu, človeka ali človeku podobno vrsto, ki je bila zelo mala, zelo krhka in zelo
ranljiva. Kajti, človek, ki je bil ustvarjen v laboratorijskemu delu, je namreč bil prenesen v
zemeljski del, na zemeljski planet z upanjem, da bo v sebi ZMOGEL stransformirati, pobrati
in sestaviti vso energijo vsegá, kar je bil kot spomin ustvarjen ali soustvarjen.
Zakaj je to tako zelo pomembno?

4

Kadarkoli človek, ali bitje ali duša, ima telo, fizično telo, se z njim giba, z njim razmišlja, z
njim nekaj ustvarja in je zaradi fizičnega telesa ujet ali postavljen, za čas življenja, v neki
prostor.
V tistemu prostoru kot življenje je ustvaril spomin. In trenutki, ki so ustvarjeni, ki so
razmišljujoči, ki so postavljeni, staktizirani, splanirani in so daleč od podpore srca, se
ustvarja energija ali kepa energije, ki ga obteži. In ta obtežitev je namreč tako kot
nekakšna utež proti svetlobi.
Ko duša namreč želi oditi, jo ta utež ali usedlina njenega spomina namreč ujame.
Zakaj jo ujame?
Zato, ker je miselni program. Miselna utež ali ta utež te energije spomina pa se lahko
dvigne samo do točke, kot jo zmore duša premakniti navzven.
Kako daleč navzven? Navzven iz zemeljskega stvarstva!
Kaj pa je zemeljsko stvarstvo?
Različni nivoji ali prostori, kjer se duša spomina lahko umesti glede na njegovo fizično
stanje, ko je bil še človek, žival ali rastlina.
Ko se takšna duša odpravlja kot popotnica navzven in želi oditi iz Zemlje in se morda
pretočiti v Svetlobo in skozi Svetlobo v tuje stvarstvo, v tuje življenje ali kam drugam, ven
iz planeta Zemlja, zelo preprosto opevano, ga prav ta utež ustavi.
To pomeni, tako kot bi duša vlekla usedlino za seboj – tudi, če je močna, tudi, če je svetla, s
pozitivnimi mislimi, s pozitivno energijo, se ta kepa energije preprosto ugozdi ali ugnezdi,
ali ujame ali zlije v točno to membrano tega zvoka, ki so ga umetno ustvarili ali pa ga
uporabili prav v ta namen.
To pomeni, da se duša, s to usedlino dobesedno lahko ujame v to membrano. Usedlina
naredi tako kot del podpore ostali površini. In ker je duša na tej svetlobni, pranski niti, je
tako kot pri vas »pesek na ketni« ali na verigi, ali krava na verigi ali katerakoli druga žival,
ki ne more sebe odmakniti ali se preprosto odcepiti od nje in zato, na določenem nivoju,
duše preprosto zaspijo. In to je prostor, kjer duše spijo in čakajo regeneracije, kjer čakajo,
da se bo tudi drugi njihov delež preoblikoval, spametoval.
Kateri delež?
Usedlina!
Ko duša zgoraj zaspi, ta pranska nit popusti. Duša se običajno zlije v vodoravni položaj in
spi in lebdi. In tako spi in čaka, v določenemu nivoju, da se usedlina preprosto od njega
odcepi in počasi tone nazaj po vibraciji snopa Svetlobe ali zvoka, ki ga je ustvarila.
Ko pride blizu Zemlje, se mnoge duše dobesedno zlivajo v snope, ki so narejeni, ali po
cerkvenih religijah ali po zgodovinskih mošejah, ali po zgodovinskih piramidah, se pravi, ali
svetih prostorih, kjer imajo spomin na nekaj lepega.
Predvsem pa, zakaj se ta usedlina vedno znova vrača nazaj v cerkveno inštitucijo?
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Zato, ker je bilo skozi vašo zgodovino ustvarjenih največ težkih zapisov prav v času
verovanja, v času podrejanja, v času pripadanja in vas tako znova, iz usedline, v usedlini
najnižja točka poveže nazaj na snop in se spuščate morda celo skozi religiozna vrata nazaj,
v zemeljski čas, v zemeljsko rojstvo ali v zemeljsko preoblikovanje.
Prvotno piramide niso bile namenjene temu, kajti piramide obstajajo daleč daleč nazaj, še
preden je planet Zemlja sploh bil v ustvarjanju.
Saj veste, planet Zemlja niste ustvarili vi, ampak Smo ga ustvarjali Tisti, ki Smo soustvarjali in
popravljali, ki Smo krpali in ustvarjali nove planete za tiste, ki so bili popotniki ali za tiste, ki
so bili izničeni in so jim bili njihovi planeti, planeti razstrelitve, zaradi morda zavedene, zaradi
zavedene situacije ali razmišljanja, ali pa režima, ki je v kakršnemukoli času, pač, vladal in bil
postavljen.
SVETI PROSTOR SPANJA ALI NAŠE SHRAMBE
V tej membrani, kjer se dva snopa, kot Smo ga na samemu začetku opevali, dejansko
povežeta ali združita, je na nek način varovalo ali membrana, da skozi to preide samo
najboljše in je tam nivo čakanja.
Zato mnogi večkrat oddajajo v te prostore svoje najboljše deleže, ki pa se, po nekemu
nivoju, zlijejo. Kajti, kot bi iz samega življenja prenesli nekaj, shranili, se izluščili, odpustili
in se potem znova vrnili.
V temu prostoru, svetemu prostoru spanja, se enaki deleži, se pravi, od enega
posameznika, lahko medsebojno povežejo ali pa ostanejo ločeni in pretočni tako, mimo
vsegá.
Zakaj je to zelo pomembno?
Ker to je prvi nivo, od koder vi dobivate lahko nazaj pozitivne misli.
Zakaj pozitivne misli?
To so misli, ki vas bodrijo. To so misli, ki nikakor ne zaspijo.
Saj veste, ko včasih človek obupa, mu pride pozitivna misel, mu pride pozitivna rešitev, ga
nekdo spodbudi od daleč daleč daleč stran. In točno veste, da ni instinkt. In točno veste, da
to niste vi. Ampak, ta spodbuda prehaja iz prostora, kjer je speča lahko vaša shramba,
delna shramba ali ta delna, odluščena gmota.
Zakaj je bil ta uvod tako zelo pomemben in veličasten, predvsem za Nas?
Boste kaj kmalu dojeli tudi vi, čisto sami!
S PREBIRANJEM LANINIH KNJIG LAHKO VSTOPAMO V MATRICO ŽIVLJENJA, ČASA IN
PROSTORA IN SPOZNAMO KDO SMO, KAJ SMO IN ZAKAJ SMO
Tisti, ki ste se že sprehajali po knjigah Njenega zapisa, Njenega rokopisa, ki je napisala
Prebujena, Usojena in Božja. Ko sestavite ali prebirate te knjige, se boste spomnili davnine,
boste vstopali skozi njih v matrico Življenja, časa in prostora, se boste počasi spravljali v
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zavedanje, kdo ste, kaj ste, zakaj ste. Ampak, samo zato, ker ta matrica vpliva tudi na
fizičen možgan, ki v celoti skorajda spi ali prespi.
Ali ste kdaj pomislili, da možgan skorajda v 95-ih procentih, po vašemu tolmačenju, spi in je
neuporaben? Po Našemu tolmačenju pa bi lahko dejali, da tistih 95 procentov, ki jih vi ne
uporabljate, so povezani točno na to membrano zgoraj ali spodaj, zavisi, v kateri prostor ste
kaj oddajali ali skozi svoja življenja ODDAJATE.
Če ste brali Njene knjige, ste zagotovo v tej knjigi prebrali ali doumeli zgodbo bitij, ki so
polovili nesmrtna Bitja in so v Njihova telesa ali v Njihove glave vstavljali še ene možgane in
pristavljali okončine, se dobesedno izživljali in sebe postavljali kot v mešanico nesmrtnega
telesa.
Od tam izvira zasnova, o kateri lahko tudi preberete, če vas bo, seveda, kaj zanimalo,
radovednost, boste lahko dejansko dojeli, da je znotraj vrinjen možgan. In veliki možgan je
vrinjeni možgan in pripada točno tistim kreatorjem, o katerih je Lanjuška ali Lana Praner ali
naša Prünerjeva Gospoda, tudi pisala ali opevala. Spomnili se boste in boste dojeli, da na
Zemlji ne veste skorajda nič od nič o svojemu popotovanju ali življenju, ki ga prenašate ali
postavljate.
Sodobna tehnologija namreč želi ujeti samo možgan.
In ko boste dali na zavedanje Njeno zgodbo, Njena pričevanja, Njene spomine ali Njena
razkritja, boste v nasprotujočem se delu vedeli, kaj iščejo tisti, ki ustvarjajo na Zemlji
poskusno nesmrtna telesa in želijo vzeti iz vas ali zajeti le vaš možgan.
Namreč, možgan je shramba spomina vsega, kar se je dogajalo na fizični strani.
To pomeni, da skozi možgan lahko pregledujete v ali preko računalniškega sistema, tako zelo
daleč nazaj v zgodovino, do vašega prvotnega začetka, do vašega prvotnega popotovanja, do
vašega prvega fizičnega vdaha.
Nikakor pa ne morete posegati po spominu, ki ga prenaša duša!
Duša namreč prenaša spomin po drugem delu, po temu mini mini možgančku ali češariki, kot
jo vi ali Mi nekako opevamo.
Torej, različni prostori, različne kreacije.
SUŽENJSTVO JE OBLIKA UJETOSTI, SMO UJETNIKI LASTNEGA SPOMINA IN SPOMINA
SKUPINSKE KARME
Vendar, zakaj Sem pričel ali Smo pričeli opevati predvsem piramide, religijo in vso to
zgodovino?
Zato, ker vsa ta velika energetska zbirališča so prav shranjena točno tam, kjer so vrelišča teh
energij. Zato so vse stavbe, vse piramide, vse zgodovinske umetniške skulpture postavljene
na točno takšni poziciji, da bi se človek v njej lahko navidezno regeneriral, predvsem pa
umirjal. In ko se umirja, bi lahko skozi to postajal ali vstopal v trans, v regeneracijo telesa, v
čaščenje ali dvig fizičnega stanja.
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Vendar, človek s svojo rastjo vedno znova vijuga, nadzoruje, manipulira, vodi, usmerja ali
zasužnjuje.
Suženjstvo je namreč oblika ujetosti, v katero ste pač vstopili, ko ste se v prvo fizično
življenje preoblikovanja ali popravnega dela sploh spustili.
Zakaj suženjstvo? Zakaj Smo uporabili ali uporabljamo ta izraz?
Zato, ker ste ves čas ujetniki le lastnega spomina ali spomina skupinske popotnice,
skupinske karme.
To pomeni, da v možganu, če vam vstavijo dejansko nekakšen čip, vam ta dobesedno
pregnete spomin in vam ga lahko zabriše ali zaustavi, prevzame ali pa preprosto nadzoruje.
MOŽGAN JE POSTAVLJEN V PROCES MISELNEGA DELA
Če gledate na možgan kot na proces proizvajanja energije, to pomeni, da je možgan
postavljen v proces miselnega dela. In ker misli, razmišlja, se energija ustvarja, poganja in
vsak možgan v središčnemu delu odda svetlobo ali signal.
Kaj se zgodi?
Možgan, skozi središčni del, odda signal, ki je pognan tako visoko kot so čiste njegove
misli.
Bolj, ko so čiste te misli, bolj višje oddaja ali izstopa skozi to vibracijo Zemlje. In lahko
vstopa tudi v to membrano, kjer Smo govorili predhodno o tem, kjer se dva snopa piramide
ali religioznih stanj vpne v to postavitev, v to mrežo, se lahko vpne tudi možgan.
In če pogledate ljudi, ki se premikajo in ima vsak svoje misli, vsak svojo vibracijo, se lahko
vidi, da se vpne v to membrano, tega miselnega toka. In ko se ujame v ta miselni tok, se
lahko drugi poigravajo z vašimi mislimi, kajti ste v računalniškemu sistemu njihovih dlani
ali zbranih misli.
Če dobro pogledate boste videli nivo te membrane, v katero se lahko vsaka misel zatakne, ko
na njihovi ravni zavibrira.
Torej, če gledate zgodovino piramid, je popolnoma enaka verovanju tistega, kar imate
sedaj. Ni razlike! Le oblika čaščenja se je približno prilagodila. In vsaka civilizacija ima svoje,
»tako zvane« piramide, ki jih uporablja za čaščenje, za harmonijo, za umirjanje, balansiranje,
v namen, kakršnega, pač, uporabljajo.
Ko se vaš možgan vpne v ta miselni proces pomeni, da ste tako kot en um, en razum. In oni
to vedó. Ampak, ne morejo nadzorovati vas nazaj, če vas fizično ne vpnejo v ta program.
Zakaj je to tako zelo pomembno?
Če vam vstavijo čip v možgan, oni zavestno oddajo ali izpustijo vašo življenjsko miselno
energijo in jo vpnejo v to matrico, v ta prostor ali ta nivo. In vi boste ves čas vpeti v ta nivo
in boste otopeli, ker vas bo vedno energija vlekla in vpenjala v ta, v to membrano, če si
predstavljate.
To pomeni, da ne boste več sami razmišljali, ampak boste misli lahko pobirali ali jih filtrirali
iz tega polja, skozi vso zgodovino – vse do dandanašnjega časa.
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Če se oni malce poigrajo in vam snop svetlobe razlijejo po tej membrani, boste izgubljali
svoje spomine. A hkrati nastaja prostor v možganu, ker bo otopelo telo dejansko delalo
tisto, kar mu bo nekdo narekoval ali pa se mu bo dejansko pričelo megliti, noreti ali
blazneti.
LE ČE SMO ČISTIH MISLI, LAHKO PRIDEMO DO SHRAMBE SVOJEGA TELESA IN ZBUDIMO TELO
ZGORAJ
Kadar misel presega nivo te membrane, da je tako čista, ima možnost preboja, se pravi,
priti ven ali nad to membrano, nad speča bitja ali v speča bitja pomeni, da vsakdo, ki ima
nad tem poljem shrambo svojega telesa, ki spi in lebdi, se lahko poveže z miselnim delom
skozi to cev v to svojo shrambo in zbudi telo tam Zgoraj.
Takrat se telo postavi v pokončni položaj in prične bedeti. In prične sodelovati, videti, kaj
se pod njim dogaja ali godi.
To pomeni, da v nekemu trenutku tisti delež Zgoraj, če je vaša misel res čista, zmore pričeti
komunicirati nazaj do vas, če niste vpeti preko računalnika.
To pomeni, da vam računalniški sistem, preko čipiranja ne bo zapiral tega dotoka, ampak
vam zagotovo bo!, pomeni, da boste lahko v tej strukturi dobili nazaj čisto misel, čisto
vzpodbudo ali čisto zavedanje vsegá – kar ste bili, kar je in kar bo.
Če bi vedeli, kako zelo pomembno je, da ste čistih misli – ne Bom še dejal, kaj več!
Pomembna je le misel, ki je nad čistino verovanja in je vaša, se zbudi to bitje ali vaša
shramba.
Ko vaša shramba ali to bitje, ki je prej lebdelo in spalo, postane budno in stojno, on odda
naprej signal in steče daleč stran v svet, od koder ste prešli.
Vendar, to ne pomeni, da ste vsi lahko povezani s Stvarstvom ali s to shrambo. Ni dovolj
samo čista misel, ker čista misel je misel, ki je različno težka. Različna energija različno
poganja.
Poglejmo, kako se energija giba?
Kadar je energija ljubezni, je čista ljubezen.
Ko iz srca oddate to ljubezen v misel in se jo zavedate, da ste zaljubljeni, da ljubite nekaj ali
nekoga tako globoko, se prične v telesu dogajati čudež prasketajoče se energije.
To pomeni, da se znotraj v telesu, ne samo v možganu, ampak pod možganom prične zbirati
energija, ki dejansko prične poganjati in se kot odboj vpne v možgan in podpre energijo
snopa možganskega energetskega kanala.
Takrat, ko se srčna energija, ki je prasketajoča se gmota, ovije okoli te cevi, ki se spušča in
vpenja navzgor, se dobesedno prežarči ta mreža ali vliti prostor tega skupnega polja ali
skupne membrane in to energijo potisne človek na nezavedni ravni v tistega, ki je bil
predhodno speči in je stojni, preko njega, v njega in njega potisne naprej in proč od te
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membrane in ga dejansko lahko stransportira ali usmeri v kraj njegovega prvotnega
bivanja. Se pravi, njegovega prvobita, njegovega prvega življenja, njegovega fizičnega
popotovanja, kjer je lahko pričel popotovanje.
Kadar se zgodi, ko se ta energija pretoči tja, da planeta ni, takšna energija obmiruje in
lebdi in čaka in vegetira v energetskemu prostoru.
Kadar pa je ohranjen ali obujen ali prebujen fizični planet ali sestavljen fizični prostor pa se
zgodi, da se ta energija dokoplje lahko tudi do fizičnega stvarstva ali fizičnega telesa, kjer je
morda porojen in se združi in zlije v telo, ki ga ima tam.
In v tistemu trenutku, od tam, se odbije signal nazaj po kanalu ali tik ob kanalu, ki ste ga vi
potisnili in se spusti do nižine, do materije, kjer ste prav vi, fizično živeči.
Tako se odpre kanal, ne portal, ampak kanal samo za tisto nekaj, kar je znotraj v telesu. Od
takrat, ko se ta energija zlije nazaj, obvije ali oblije in spusti v sebe tako možgan kot tudi
čutne naravnanosti ali čutenja in vse do podplatov – morda celo se zlije kaj dlje od tegá,
ampak, ta trenutek to ni pomembno. Pomembno je torej, kako visoko seže vaša misel, ki je
podkrepljena z ljubeznijo.
Od tam z enako gmoto dobite nazaj vse tisto, kar ste shranili ali živi čistega in
neomadeževanega.
ČUSTVA SO LAHKO TUDI HREPENENJA
Čustva so lahko ne samo ljubeča stanja, ampak so lahko tudi hrepenenja.
To pomeni, da v času hrepenenja, ko vi mislite in zahrepenite pomeni, da vi dejansko
prehajate in zlivate energijo kot v spirali in se ta energija ovije okoli snopa pomeni, da kot
bi se sveder sukal okoli stojnega stebra, se požene energija skozi to membrano navzgor, do
fizičnega planeta, kjer je vaš delež. Ali pa, kjer je nekoč bilo vaše prvo popotovanje.
Na ta način ste ves čas povezani. Torej, povezani ste s planetom, lahko prvobita, iz
zadnjega popotovanja.
Zakaj Sem opeval in izbral prav to postavitev tega snopa? To je zelo pomembno!
Ker na tisti strani, tam, kjer ste, je čista zavest, je čista misel, je čista vera, je čista religija,
je čista in popolna postavitev harmonije in zavedanja.
Ko od tam dobite energijo na sebe, praktično povežete lahko najnižjo točko, kjer ste živi, z
najvišjo točko, kjer ste drugje lahko živi, če, seveda, ste. Če ne, pa preprosto vstopate v ta
eter te energije, planeta, ki je nekoč tam bil.
Saj veste, tam, kjer telo pade, tam energija ostane. Tam, kjer je bil dom, tudi, če se ga poruši,
tam ostane energija. Tam, kjer je bil planet, se zruši planet, ostane energija ujetostnega toka,
nematerialnega energetskega dotoka. To je tisto, kar je najbolj pomembno!
Ampak, zakaj se povezati z nečem, kar je tam?
Vi se praktično povezujete lahko na nezavedni ravni z nečem, kar je tam, kadar imate res
čiste misli, čista zavedanja, čista hrepenenja ali čisti fokus, kadar je res iz težine srca, kjer je
iz težine hrepenenja.
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Takrat energija se sproži in od tam dobivate lahko tudi lastne čudeže, lastno podporo,
lastno upanje in misel, ki vas žene in spodbuja.
To ni Višji Jaz! To je torej tisti delež shrambe, ki ste ga vi imeli, izpustili in ga lahko tudi
premaknete naprej.
Če se tega do dandanes niste zavedali, lahko ta proces sami zavestno naredite, saj veste,
kako energija teče in je postavljena ali usmerjena.
Ampak, vrnimo se nazaj k možganu!
Možgan je torej misel in je cev. Misel, ki vedno znova različno lahko vibrira. In kadarkoli
boste pozorni, boste opazili – kadar ste čistih misli, se čuti čakra, kronska čakra, ki je tako
blagodejna, ki vas povezuje s tem, kar Smo predhodno opevali in vam daje mir in
povezanost.
Če se zapre polje in vam umetno zaprejo polje, vi ne boste čutili sebe. Zato je pomembno,
da ne vzamete čipa v sebe, ker čipiranost vas bo odmaknila od vas, vas bo odmaknila od
stabilnosti, od stojnosti, od tistega, kar vi imate kot harmonijo, kot čutenje in zavedanje.
Vendar, vsi tisti, ki to želijo, morda lahko to uporabijo v kakšen drugi namen, kjer bodo lažje
odpirali vrata brez razmišljanja, kjer bodo lažje zaspali brez razmišljanja, kjer bodo, pač,
program v sodobnosti uporabili kot si bodo morda drugi poželeli.
Vendar, z zavedanjem, kaj daje možgan, je to le en delček nečesa, kar je bilo pomembno
omeniti.
Druga pomembnost je, da se zavedate, ko vi premlevate ali vrtite svoje misli in se
potapljate v njih, energija v miselnemu procesu raste in se gosti.
In kadar vi mislite, da rabite pomoč
drugih ljudi ali soljudi, se iz možgana
sprosti nagonsko cev – iz senc
navzven in se pripenjate drug na
drugega, kar pomeni, da po tej
strukturi lahko skupaj, drug na
drugega, ustvarjate mrežo.
Kadar vi, v miselnemu procesu možgana, iščete fokus, iščete ali
želite videti, se energija sprosti in se usmeri iz čelne čakre navzven
na nekoga, ki ga vidite kot vašega rešitelja.
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Kadar, na primer, bežite od problema, ali se želite skriti ali zakriti in
razrešiti morda težko situacijo, se energija znotraj okoli možgana ali
znotraj možgana vrtinči in se v zadnjemu delu izpušča.
In lahko se dogaja, da se vam zgodi kot cev, ki ima na koncu kot utež,
ki vas tehta ali pretehta, tako kot Smo pravzaprav pričeli povezavo
komunikacije, ko Smo vam razkrivali, kako duša z lastno usedlino
potuje in se ujame na to polje, ki Smo ga predhodno odprli.
V času življenja pa se vam lahko izza možgana, v ozadnjemu delu lahko sprosti takšna
energija in na koncu te miselne energije je vaša utež, ki se lahko vpne na različen nivo
zadaj in je lahko po strukturi Zemlje, nižine ali globočine vpeta ali zapeta. In od tam lahko
dobivate razrešitev, pomoč ali oproščanje.
Kadar pa ste znotraj, v miselnemu procesu ali dejanjih nasilni in
razmišljate o grozodejstvih, o težkih postavitvah, zaradi katerih
dejansko človek močno trpi ali drugi človek celo izgublja svobodo,
življenje, misel, čut, obstoj pa pomeni, da v času, ko se misel ustvarja,
se znotraj, v njemu, v tej središčni osi spusti ta energija navzdol, skozi
središčni del telesa ven iz telesa, v podzemlje do nivoja, kjer se njegova
usedlina vpne in ga podprejo v tistemu nivoju morilci, barabini ali tisti deleži, ki jih je skozi
zgodovino že izpuščal kot shrambo in v temu življenju jih znova pridobi kot popravni izpit.
Tako kot zgoraj, ko Smo dejali, da imate shrambo energije, ki je shranjena in speča in
čakajoča, imate lahko v nasprotujočem se stanju, tudi spodaj, enako težino, vendar tež ali
protiutež grozodejstev, zavajanja ali manipulacije, ali še večje globine umorov, udarov ali
česarkoli, zaradi katerih so ljudje, živali, rastline, drugi morda izgubili življenja ali so celo
trpeli.
Zato bodite pozorni vsi tisti, ki delate v miselnih procesih kot novinarji, kot pisatelji, kot
tisti, ki oznanjate, ki delate z ljudmi in vplivate na njihove misli kot zdravniki, kot
populacija, ki delate s fizično strukturo, ste na tej preizkušnji na najbolj tankem ledu!
Kajti, vsi tisti, ki boste ali bodo vpleteni v projekt množičnega manipuliranja, množične laži,
množičnega zavajanja, množičnega izprijenosti, izživljanja ali kakršnih koli nasilij, tudi
ubojev, tudi različnih sodobnih ubojev zaradi cepiv, zaradi udara, zaradi sledenja in rušenja
harmonije, se vaša misel spušča navzdol, skozi vaše telo v globino podzemlja, kjer se
spenjate z usedlino svojega spomina. In če boste dogodek naredili enako kot skozi
zgodovino, boste ujetniki v tej vaši lastni shrambi in se nikoli več ne boste vrnili domov, v
Svetlobo.
Ravno tako se domov ali v Svetlobo ne bodo vračali tudi tisti, ki so tako ali drugače bili
izvirni in se spomnili ali se ozavestili, kako lahko manipulirajo, nadzorujejo, iztrebljajo ali
kakor koli delajo z živimi bitji, ki jih niso ustvarili sami iz lastnih dlani.
Možgan je torej shramba vsega spomina. Predvsem pa, možgan je tisti, kjer je shranjena
energija in se ustvarja kot prebuditev za popravni izpit.
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Največ ljudi najbolj zdrkne v predelih, ko pričnejo razmišljati o denarju, ko pričnejo
razmišljati o bogastvu, ko pričnejo razmišljati o nadzoru ali pa se ustrašijo za svoja
življenja, ker drugi pritiskajo na njih.
Vedite, da vsak posameznik ima svoj možgan, ima svoje misli. In kar se ustvarja znotraj
fizičnega možgana, se energija torej različno transportira – ali navzdol ali navzgor ali v
različne nivoje.
Če ste kdaj pozorni, ko vas nekdo nagovarja, ščuva, zapeljuje ali izpeljuje, pregovarja, se
dobesedno zlivate s prostorom, od koder je nekdo prišel. In točno tam imate zagotovo tudi
svoj delež svoje zgodovine, da se morate pretočiti, izboriti in pretočiti skozi. Zato bodite
zelo pozorni na to, kakšne misli imate!
SODOBNA TEHNOLOGIJA VPLIVA NA NAŠA ČUSTVA
Če dobro gledate, sodobna tehnologija, ki jo imate se zna biti zelo dobrodošla za to, da
boste prenehali navidezno čutiti.
Zakaj?
Že sedaj, če pogledate svojo populacijo ali vrsto, v kateri se nahajate, ste usahnili skozi
čustva. Nimate več čustev, se več ne smejete, se več ne radostite. Vaš možgan se tega
zaveda. Zato vas spomni in opomni. Pravi: »Ne smeješ se! Ne veseliš se. Ne poješ. Ne plešeš.
Ne rajaš. Ne lesketaš se. Ne poljubljaš se. Ne objemaš se. Ne dotikaš se. Nimaš rad. Ni
ljubezni. Ni sočutja.«
Vedno znova bi lahko možgan dejal še: »Tisoč malih pikic v nadaljevanju«, kar pomeni, da vas
vaš možgan opomne, kaj se dogaja s fizičnim telesom oziroma znotraj polje fizičnega
čutenja, da usiha ali oplakne.
Zato je zelo pomembno, da opazite možgan. Možgan je tisti, ki lahko skozi sebe razprši, ne
samo te glavne cevi, ampak dobesedno lahko sije kot sonce.
Kadar možgan zaprasketa v ljubezni in je predan in ne zatkan, iz možgana sije nešteto
tankih nitk kot iskric, ki prasketajo, se radostijo in takrat ima človek občutek, da
dobesedno lebdi nad zemljo od radosti in veselja.
Kaj se takrat zgodi?
Srčno polje postane enostno miselnega procesa ali možgana in zato je ta vesela energija,
zato možgan dobesedno sije in oddaja signale vsem in vsakomur. In takrat k njemu pridejo
svetlobna bitja, ki so enakopravna njemu samemu in mu stojijo ob strani, se veselijo z
njim, se radostijo z njim. In to je tista neizmerna moč, ki jo vi potrebujete in mu pravite ali
opevate ŽIVLJENJE.
Kadar tega procesa ni, čustva ugašajo in dobesedno usihate zaradi strahu. Zato bodite v
nadaljnjemu procesu življenja zelo pozorni na to, da imate ves čas gibajočo se energijo v
možganu.
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Vi vsi bi želeli imeti pozitivne misli, pozitivni fokus, prava Bitja ob sebi in čutiti ljubezen
znotraj sebe. Predanost. Povezanost. Se pravi, to čarovnijo, s katero ste prešli in vstopili v
fizično telo kot bitje Svetlobe ali Luči.
TEHNIKA: KAKO PRITI DO NAŠE NAJVIŠJE SHRAMBE ČISTIH MISLI in PREBUDITI BITJE
SHRAMBE (posnetek 1:03:10)
Kako narediti ali pričeti prebujati to energijo? Zelo preprosto!
Misel popolnoma umirite.
Začutite možgan, kako je prazen in mirujoč.
Čuti se pritisk, ki se vedno bolj zliva na predel ušesa in proti grlu, znotraj
v telo, proti srcu, proti notranjosti popkovnega dela in se v notranjosti
zlije in se začuti prijetna toplota, ki prične se zlivati po telesu
postopoma navzgor.
Začuti se toplota, harmonija, ki se razliva po rokah, po dlaneh in se čuti kot novi dotik, kot
bi imeli membrano ob sebi, za sebe.
Takrat dlani dajte v trikot in pred zasnovnika. Ne tako, da naslonite na
telo, ampak samo pred zasnovnika ali pred pleksus.
Počakajte, da se energija v dlaneh prične gibati. Vedno bolj intenzivno se
čuti vez pritiska in ščemenja.
Ko začutite dovolj zbrane energije, skozi pleksus vdahnite to energijo
vanj.
Zadržite energijo znotraj in dobesedno, kot bi se
pod dojkami znotraj zlivala energija v cev.

In misel usmerite kot bi znotraj vdahnili in to
energijo dvignili.
Prav miselno vdahnite in energijo vzdignite navzgor
in začuti se, kako se razlije, ali vpenja ali gosti, okoli
možgana.
Energija se kopiči znotraj možgana.
Sedaj se intenzivno prične čutiti poti,
ali koščke ali cevi – čelna čakra,
senčne čakre, ozadnja čakra.
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Energije se sprostijo kot cevi. Opazujte jih.
Naenkrat se bo začutilo, kako se energija okoli cevi prične solziti.
Okoli cevi prične nastajati prasketajoča se gmota. Kot bi cev
pričela prasketati. Opazujte to energijo.

In ko je dovolj svetla prasketajoča se energija, boste najprej
sprednjo čelno cev na koncu dvignili, kot bi hoteli slamico upogniti
in jo dajte v smeri kronske čakre.

Sedaj dajte iz desne smeri senc cev in jo prislonite na cev kronske
čakre.

Sedaj iz leve smeri vzemite cev in jo prislonite ob kronsko čakro.

In sedaj iz malega možgana ali iz ozadnjega dela dobesedno cev
dvignite in jo vpnite v predel kronske čakre.

Vsi štirje prehodi so povezani. In pričelo se bo čutiti, kako energija okoli kronske čakre
prične prasketati. Vedno močnejši pritisk se ustvarja v temu sklenjenemu krogu.
Ko začutite dovolj tega pritiska ali zbrane energije, vdahnite skozi nos, zadržite dih.
In dih se naenkrat spusti po središčni osi znotraj v telesu, navzdol do popkovnega dela ali
do najnižjega del, kjer je v telesu kot okoli popkovnega dela ali maternice, v temu delu se
pričela zbirati energija, se naenkrat, kot usedlina izstreli iz vas svetloba kot las, ki teče ven
iz vas. In jo samo opazujte.
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Ko pride v nivo membrane, kjer Smo govorili o zbrani vrsti piramidnega polja, se lahko
zgodi, da se raztrešči. Lahko se zgodi, da se vam vpne v to polje in sežiga in tali.
Lahko pa v trenutku, da ste prešli skozi to do svoje najvišje speče shrambe čistih misli.
Pomembno je, da misel ali to nit usmerite v prostor, ki je nad to membrano, kjer je vaše
speče telo, vaša shramba spečega stanja.
Ko se odzove vaše telo, samo vaše se lahko odzove, ker je to vaša energija, ker ste to vi,
nihče drug, bo v sebe spustil ta las in se bo Bitje postavilo za vas.
Opazujte, kako Bitje stoji.
In ko pogleda na vas pomeni, da se bo odzval na vas. Ko vdahne ali spregovori pomeni, da
je vaše Bitje prebujeno. In to je Bitje, ki bo skrbelo za vas, za vaše pozitivne misli, za vašo
spodbudo, za vaš znak, da boste v življenju dejansko prehajali skozi in skozi, tako kot se
spodobi za vas.
Bitje bo vedno bolj svetlikajoče se, svetlo in gostljato. Sestavljalo se bo samo, iz vsegá, kar
je vašega.
Vi postopoma vašo nitko vzemite nazaj.
Bitje bo ostalo ves čas tako kot opazujoče. In kadarkoli ga boste rabili, boste pomislili samo
na to Bitje, ki stoji ali na sebe, ki ste Zgoraj in boste dejansko dobivali novo vodstvo,
novega pozitivnega razmišljanja prav za fizično življenje, za fizični možgan.
Pustite, da se nitka, s tem malim peceljčkom ali s tem vrhom te niti, kot koreninica, spusti
nazaj v vas. Kot bi se proces odvil nazaj, v prvotno stanje, se bodo vse cevi zlile nazaj in se
umestile tako, kot je bilo, predno ste pričeli dvigovati energijo.
Vse se zlije nazaj. Zato je pomembno, da samo daste zavedanje na to, da vdahnete skozi
nos, dih dvignete okoli možgana, ga spustite znotraj skozi grlo, v pljuča, ga rahlo zadržite in
se zlije v notranjost trebušne votline, po telesu.
Znova vdahnete in se razlijete po celemu telesu, kot bi dih razlili po telesu.
Da se boste popolnoma zlili in postavili nazaj v fizično stanje, boste še enkrat vdahnili skozi
nos in zavedanje dali, kot bi se razlivali skozi celo glavo – od vrha glave do vratu.
Znova vdahnite in energijo vdaha razlijete po trupu.
Znova vdahnete in vdah razlijete v roko – od vrha roke pa vse do prstnih konic.
Znova vdahnete in energijo vdaha razlijete po notranjosti druge roke, vse do prstnih konic.
Znova vdahnete in energijo vdaha razlijete skozi telo, skozi nogo, vse do podplata, vse do
prstnih konic.
In enako naredite v drugo nogo, vse do prstnih konic.
Še zadnjič vdahnete in se razlijete in zavedate celega telesa. In se obudite v stanje fizičnega
diha.
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Takole ste si zmogli prebuditi sami sebe. Takole ste si zmogli prebuditi svoje višje
zavedanje, svoje višje stanje višjega vsegá.
Tako boste dobivali podporo za pozitivne misli in zavedanja.
In kadarkoli boste želeli priti do Bitja ali do sami sebe, samo pomislite na membrano, na
prostor Zgoraj in na Bitje, ki je ustoličeno. In od tam boste dobivali podporo in vse, kar
vam bo dvignilo energijo srca, ljubezni in vsegá.
Upamo, da Smo vam skozi tematiko dali kaj širine, zavedanja in veličine.
Vsekakor pa želimo, da ste srečni in ne nesrečni. To je bistvo vaše zmage.
Jaz pa vam želim še naprej en res srčen in čudovit dan.
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DRUGI DEL: VPRAŠANJA IN ODGOVORI
Takole. Sedaj lahko tudi v Našemu času, Našega prostora, Našega zavedanja ali vsega
Vesoljnega stvarstva tudi pričnemo.
Moje je imenovanje je pravzaprav zelo preprosto le Jahve, Jahve Jahvarjunski ali Jahvet
Visočanski.
Tako, da upamo, še ena sfera se povezuje na nas ravnokar, tako, da, samo še trenutek bo
potrebno majčkeno počakati, ker se je odpela zaradi zemeljskega vibriranja enega potresa, ki
je bil v bližini Nas samih. Zato se še malo bomo malce pokramljali ali nekako drugače
razporedili ta čas, da se energija tega področja znova vpne na nas.
Takole. Kar izvolijo z vprašanjem na površje. Izvolijo.
Jasara.
»Kako deluje bitje možgana in kako ga nadvladati s srčno energijo?«
Zelo preprosto!
Ko človek dojame, kako možgan funkcionira in kako je prav nekakšen prenosnik vsegá,
prehajate do odkritij ali razkritij, da v celovitosti možganskega dela je pravzaprav spomin –
spomin vsega, kar je kdaj koli bilo, tako miselnega kot nekaj prehajajočega na površje za
življenje, za popotovanje ali karkoli.
Torej, če vzamete zelo preprosto, da je ta energija, kot kepa energije, ki se transformira,
giba in misli. V samemu delu same te oble, se pravi, kot duhovne energije, ki jo lahko
preprosto odvzamemo ali premaknemo, se utelesi v eno samostojno bitje.
Ravno zaradi tega bitja vedno znova vemo vse, kako mislite, zakaj mislite, kako razmišljate,
kako planirate, kako postavljate, kako taktizirate, kako prodorno se vedete. Vse pravzaprav
odkriva točno to bitje, ki ga imate v zakulisju.
In če to bitje postavite kot samostojno energijo, ki jo lahko ravno tako razdelite na
pozitivno ali na negativno stran, lahko dobite znotraj tega energetskega – kepe ali kopa ali
KONKORSANE, kot mu pravimo temu, nekakšnemu prabitju, dobimo energijo, ki zopet
različno prasketa. Kot bi energijo možgana ali tega bitja razdelili na dva dela – na pozitivno
ali na negativno misel.
Torej, misel je lahko pozitivna, kjer se ženete naprej, kjer se spodbujate, kjer bodrite, kjer
lahko premikate vse in vsakogar.
Ali pa v nasprotujočem se stanju, ko lahko nekoga preprosto nekako užalite, osramotite,
oblatite, ga obtežite, ga postavite v neprijetno situacijo.
Ali morda zaradi razmišljanja stkete zaroto, zaradi razmišljanja stkete bolečino, zaradi
razmišljanja, ker vi mislite, da je tako prav, lahko povzročate gorje vsem in vsakomur.
Ravno zaradi miselnega procesa takšne težine nastajajo usedline, ki se znova lahko razdelijo
in se tehtajo kot sama usedlina same uteži.
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Kako nadvladati to celovitost?
Preprosto – morate se jo najprej zavedati! Zavedati se pozitivne energije in zavedati se
negativne energije.
Ko v sodobnosti vedno znova opomnete sami sebe v tej duhovnosti, da je potrebno imeti
pozitivne misli, je potrebno nasprotujoče se imeti tudi pozitivno akcijo, ne samo pozitivne
misli! Ker pozitivne misli gradijo samo nekaj, kot odskočnica za naprej.
Akcija pa pomeni, da TELO odreagira, da TELO apelira, da TELO podpre, da TELO naredi, da
TELO ustvari simbiozo, da TELO zaustavi dogodke, da TELO podpira, vodi in usmerja.
Si predstavljate, da samo sedite in pozitivno razmišljate? Pada toča in vas ugonobi! Lahko
pozitivno razmišljate, da se morda ravno tam, kjer sedite vi, ne zgodi nič.
Dobro!
Kako preiti v to, da je pozitivna misel res prava misel in da se ta toča, ki leti kot dež, kot
energija gorja nad vse in nad vsakogar ali posameznika, lahko spremeni, lahko odmakne ali
se izvije, da se zgodi čudež za vse ali za vsakogar?
Zelo preprosto!
Srčno energijo je potrebno postaviti pod misel! Ampak, tukaj pada 95-procentov vseh ljudi!
Ko pravimo, da je potrebno podpreti misel skozi čustva, skozi srce, človek tega preprosto ne
dojame. To pomeni, da je potrebno res tisto hrepenenje, tista globoka ponižnost, tista
globoka hvaležnost, tista globoka energija, ki preide iz vas samo takrat, izključno takrat, ko
ste najbolj ubogi ali pa ko so vas dobesedno, če se malce pošalim, Nebesa pocrkljala in vas
uslišala in se je zgodil res velik čudež.
To energijo bi morali 24 ur imeti v sebi.
To pomeni, da vsaka misel, ki prileti, vsaka grožnja, vsaka podpora, vsaka energija, ki se
ustavi v možganskemu delu, bi morala biti podprta v tej smeri prav skozi to, da se v tej
plasti tega hrepenenja podpre misel in takrat se zgodi, da toča izgine neznano kam nad
vami.
Na ta način preprosto lahko obračate in postavljate miselne energije – pozitivne misli v
prave smeri.
Ko človek misli, da je preprosto, zelo preprosto postavljena energija v temu zavedanju, da je
dovolj, če samo pozitivno mislite, je to tako, kot bi prazno slamo metali skozi okno, preko
katerega ali v katerega piha strašna burja.
Torej, vsako slamo je potrebno napraviti v vibracijo, da se zmore vibrirno lesketati in se
bojevati z uporom.
To pomeni, ko razumete, kaj pomeni miselna energija, ko dojamete, kaj pomeni prav
postavitev, v kateri se vi lahko postavite kot živa energija in spreminjate s pozitivnimi
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mislimi dogodke, s pozitivnimi mislimi spreminjate vsakdan, je potrebno imeti 24 ur to
energijo hvaležnosti, podpore in srca v sebi ves čas aktivno in aktivirano.
To pa pomeni, da v istemu času vi prehajate v to, da točno veste, da to, kar mislite, tudi
bo! Ni dvoma! Ni trenutka dvoma! Ampak ste predani in povezani.
Za primerjavo vam dam ali podam primer – to je tako, kot vas nekdo na smrt obsodi in
sprejmete to smrt. In greste s pokončno glavo, kot ste v zgodovini hodili pred giljotino in so
vas usmrtili. Ste bili povezani, sprejeti, znotraj sprejeti in takrat vlada mir.
In kaj se zgodi?
Takšnim ljudem vlada spokojnost, ko zaključijo svoje življenje. In takšni ljudje imajo na
telesu, ko odrinejo, milino sijaja in spokojnosti na obrazu. Ne bolečine, ne grimase, ne težine.
To pomeni, da je bila misel podprta in sprejeta s to pozitivno čustveno energijo srca
sprejetosti.
In tukaj, 95-procentov ljudi ne dojame tega občutka, da prazne misli so vedno prazne misli.
So tako kot slama, ki jo vržete preko okna v burjo, ki jo razpiha okoli in neznano kam. Zato je
zelo pomembno, da z mislimi opazujete svoje stanje svojega zavedanja in svojega vsegá,
kar imate in kar poznate.
Ko boste čustveno bazo podprli in jo obdržali v svoji dlani, ste zmagali. Takrat lahko, kot
energija celovitosti, spreminjate vse dogodke, spreminjate in vplivate na vse in na vsakogar.
Do sedaj pa lahko plujete samo po spominu, ki je bil ustvarjen kot energija, ki jo poskušate
popravljati iz dneva v dan.
Jasara. Kar izvolijo, vprašajte naprej!
»Če ima naš možgan spomin od začetka utelešenja, potem ima tudi spomin, kaj se je
dogajalo v prejšnjih življenjih in na prejšnjih planetih. Kaj narediti z mislimi in slikami, ki ti
ustvarjajo spomin na nekaj, kar se je zgodilo nekoč in ti povzroča strah? Kako te misli
obvladati, nadvladati, prepoznati in kaj narediti z njimi?«
Zelo dobro vprašanje!
 Kadar misel je podprta s strahom, vzemite to kot svarilo!
Nikoli, NIKOLI ga ne opustite ali ne prestopite, ne da bi strah, kot svarilo opazili. To
je prvo in zlato pravilo!
 Drugo pravilo je:
Pomislite, kaj je bilo tedaj narobe? Kaj ste tedaj naredili, da ste gorko britev nase
pridobili?
 Kot tretje pomislite, kaj bi morali takrat narediti, da bi gorko misel ustavili in
dogodek spremenili sebi v prid?
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Ko pridete v to analizo dobite odgovor na to, kaj je sedaj, kaj je potrebno narediti ali
postoriti, da se zgodovinski spomin spremeni ali preoblikuje.
Vedeti morate, da mnogi niso bili v zgodovini na istih planetih, kot nekateri, vi, čisto sami. To
pomeni, da imajo drugačne spomine.
Vendar, najtežje je dušam, ki so v zgodovino prespali ali prespale, ko so v ključnemu
momentu same zgodovine, ko se je zaključeval planet ali življenje planeta, morda preko
noči spali in je priletelo nekaj v planet, da se je zrušilo in nič niso vedeli. In so zato le
predhodno modrovali, da se jim to ne bo zgodilo ali naredilo.
Torej, te duše, ki so prespale dogodke na takšen ali drugačen način, so v sedanjosti
malomarne, so v sedanjemu času nesramne, so v sedanjemu času preprosto arogantne,
ker nimajo straha, ker se jim ni zgodilo nič, ker se ne zavedajo, da se je zgodilo, kar se je
naredilo.
Tiste duše, ki so v zgodovini bile agresivne, popadljive, obsojevalne ali so celo sodile, da so
obsodile, da se je zaključilo morda kakšno življenje, so dandanes še hujše, še težje. Kažejo s
prstom na ljudi, kaj bi jim morali narediti, kaj bi jim morali postoriti, kako bi jih morali
obsoditi, kako bi jih morali zakopati, zapreti, usmrtiti, kaznovati. Uboge duše!
Prav ti ljudje ste največja poguba za svet, v kateremu ste. Zakaj?
Zato, ker s prstom kažete na ljudi, ker s prstom podpirate slabo med ljudmi, ker niste zreli,
ker niste modri, ker ste opranega miselnega procesa, ker ne znate stati in razsoditi, kaj je
prav in kaj narobe!
In večina, v sedanjemu času, ljudi podpihuje.
Ampak, podpihuje s tem, da kaže s prstom na ljudi, ki si upajo dihati, na ljudi, ki si UPAJO
biti človek, ki si upajo biti svoboda.
In tisti, ki kažejo s prstom na takšne ljudi, tisti bodo obsojeni in jim bodo sodili tisti, ki so jih
poskušali spremeniti in preurediti.
Morate se zavedati, da v času, v katerem živite, se samo zaključuje skupinska, kolektivna
vesoljna karma. Torej, v nadaljnjemu delu ne bo več popravnega izpita!
To je zadnje življenje, v katerem se nekateri zbudijo, nekateri pa za večnost olesenijo.
Eni bodo prestopili, drugi bodo izparili, izginili neznano kam. In to življenje je krona za
vsakogar. Prav to življenje!
In ubogi človek, ki podpihuješ smrt in meso nekoga drugega! Ubogi človek, se ne zavedaš,
da vse, kar si zgradil do tega trenutka, je nično, neuporabno in prešibko, da bi lahko v
večnosti sploh živel!
Zakaj?
Zato, ker je to najvišja tvoja rast in si v najvišji rasti dopustil uboj, podpiral masaker,
zahteval čipiranje, zahteval cepljenje, zahteval strup za ljudi, si avtomatsko sokriv
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kolektivnega uboja! In ubogi človek, ki misliš, da si moder! Če bi bilo temu tako, bi se vsi
rodili s čipi, bi se vsi rodili s cepivi, bi se vsi rodili kot modri in plemeniti! A ubogi človek, ki
sodiš – boš sojen sam! Ne od Boga, od Boga Stvarnika nikakor ne! Od sebe in od duš, od
ljudi, ki si kriv, da si jih na kriva pota zapeljal in od resnice odpeljal.
Potem kesanje ne bo dovolj, ker krona vsegá je to, tukaj in sedaj. Kajti to življenje hibrida,
v katerega hočeš vstopiti in skozi katerega BOSTE tisti, ki boste vstopili, zavestno bili
sokrivi uboja za tiste, ki ne bodo hoteli biti hibridi, boste ubijali in ugonabljali.
In posledično, le kaj bo Stvarstvo z vami? Le kaj bo Stvarstvo zmoglo z vami, saj boste nični in
neuporabni. Saj boste čreda nagona uboja in se ne boste zmogli niti pokesati, niti na drugi
svet podati! To je dejstvo! Zakaj?
Ker je to že 26-ti planet, v kateremu ste večina teh, ki s prstom kažete in obsojate, grozite
in morite, v zaključni fazi prišli, da se začetek in konec vašega popotovanja znova združuje.
A ne sveto! Manj sveto ali nično!
Že 26-ti planet ste uničili! In verjemite, popravnega izpita, niti za tiste, ki si mislijo, da so
morda v bodočnosti oproščeni, ker so skrbeli za svojo družino, da so jim prinašali denar, da
so jih nahranili – ne bo opravičila! Pa ne iz Moje strani, ampak zato, KER SI SI SODBO PISAL
SAM!
Vsaka duša, ki je vstopila v ciklus rojstva in smrti, če se Smemo sploh o tem pogovarjati ali
opevati, je dejala: »Ko bom na zadnjem popotovanju krivo stala, krivo s prstom kazala in se
posmehovala, ko bom obsojala in sodila, bom obsojena in izginjala.«
Sami ste si pisali sodbo, dragi moji!
Zato bodite modri in pazite, kaj mislite!
Kajti, kako boste potem prehajali iz večjega ujetostnega toka, katerega ne želim danes
opevati ali odpirati. Vam lahko prišepnem le še to:
Vsi tisti, ki bodo trpinčeni zato, ker ste VI nedorasli, zato, ker ste VI obsojevalni, zato, ker
ste vi nezreli in HOČETE uboj človeka. Uboj človeka je cepljenje, je strup, ki ga hočete dati v
telo. Je cepivo, je strelivo, je vse, kar je sodobna tehnologija, ki je samo nadaljevanje
nečesa, kar je bilo!
Zakaj pa mislite, da se je skozi zgodovino izparevala največja civilizacija? Lemorji, Lemorijana,
Atlantida? Mnogo takšnih civilizacij, ki so bili v duhovnosti mnogo nad vsemi, so bile
prisiljene izpareti in izginiti, ker jih je tehnologija preprosto ugasnila.
Ampak, kakorkoli že – saj veste, vedno je upanje! Le modrost in plemenitost srca je
potrebno vklopiti.
Ampak, Nebo se ne odmakne od tistih, ki bodo še trpinčeni, kajti za njih se Bomo borili! Za
tiste, ki bodo pa podpirali uboj človeka, pa nikoli in nikdar! To vam lahko prenesem iz
Svojega Srca, ker vsaj Jaz za tem, zagotovo, ne Bom nikoli stal!
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Stal pa Bom za tistimi, ki imate ljubezen, ki imate toplino. In verjemite, ne glede na stanje,
kakršnokoli bo, Bomo vsako dušo pobirali, a samo tisto, ki je vredna in sveta. To si pomnite
in zapomnite!
Kar izvolijo!
»Zanima me, kako pa je možgan povezan s kreativnostjo?«
Jasara.
Kreativnost vedno izhaja iz spomina. Vse je spomin!
Tisto, kar ste prenesli v to življenje in znova popravljate ali nadgrajujete skozi zgodovino, je
znova enaka energija kot je bila v zgodovini.
Če dobro pogledate sami svojo kreativnost skozi zgodovino, boste mnogokrat opazovali,
da ste kreativnost pridobivali skozi podporo drugih ljudi.
Skozi te podpore teh ljudi ste vedno znova pridobivali ideje, genialne rešitve, ki ste jih
vpenjali na ljudi.
Tako, da, pri vas je podlaga masa ljudi. Zato se znate skozi ta zaključni čas ali skozi to
popotovanje letošnjega leta veliko prepletati z ljudmi. In vi to rabite! Vi rabite podporo. Vi
rabite kreativnost. Vi rabite misli, vi rabite ideje in predloge drugih ljudi. Ker takrat se
spomnite vsega, kar je bilo in skozi to zmorete iskati novosti, ki so vedno znova samo tisto,
kar je bilo v zadnjemu življenju predhodno postavljenega.
Ali je mogoče, da dojamete, da je vse samo spomin?
Vse kreacije, ideje, predlogi prihajajo iz tistega, kar je nekoč že bilo, kot najvišje, kot
najboljše, kot najlepše, pa je bilo posledično izpeljano zaradi drugih drugače.
Zato boste v letošnjemu letu prav vi dobivali ogromno idej, s katerimi se boste poskušali
nekako prebiti v javnost, preriniti v javnost in vam bodo mnogi tudi prisluhnili.
Ampak, vklopite stojnost! Stojte za tem! In znate premakniti kar nekaj netipičnih ljudi, ki
bodo dvomili v vas. To naredite! V temu času je to bistvenega pomena!
Vendar, kreacija vedno lahko prehaja iz srca. Srce je tisto, kjer je hrepenenje, kjer je
ljubezen, kjer je radost, kjer je ljubezen do prepletanja za sebe, do sebe, do ljudi, soljudi,
življenja, živali ali celovitosti.
Kreativnost vedno prehaja iz hrepenenja.
Ko nekaj zahrepenite, da bi nekaj bilo dobrega narediti svetlega, prodornega, to vedno
prehaja iz srčnega predela, iz čakraste energije. Takrat se energija zavrtinči, kot čakra se
zavrtinči in bitje, ki je ležeče, v ležečemu položaju zmore preprosto vdahniti in on ali ona,
kakorkoli jo opevamo je prav, poda misel navzgor po kanalu, proti vašemu višjemu jazu, ki
jo za trenutek polovi, jo ozavesti, jo pregleda, jo umesti v tok dogodkov in jo nazaj v vas,
po središčni stojni energiji, v možgan tudi spusti.
Torej, takrat jo vi kot zasnovniki dejansko sprejemate in pričnete ustvarjati.
In v tistemu trenutku točno pridejo k vam pravi ljudje, pravi igralci, ki začutijo vašo
kreativnost, ki začutijo vašo idejo in vas podprejo. A hkrati so zopet to tisti igralci, ki so
nekoč z vami v enaki ideji že bili.
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Torej, zavedanje možgana in spomina je fascinantno!
Ko se boste zavedali, da popravljate, preoblikujete, spreminjate, odvzemate,
razbremenjujete in postavljate te ideje iz žaklja, iz meha drobtinic duše ali dušinskega stanja,
boste očarani. Kajti, ko boste vi iz notranjosti tako globoko zahrepeneli, boste prestopili Višji
Jaz, ki je kot vrh vsegá za vas, za telo, boste lahko presegali in vstopali v vašo shrambo, tisto,
ki je zgoraj, daleč stran od vas, ki je lahko speča, polspeča ali budna.
In od tam dobivate lahko fascinantne rešitve, ker je čista energija. In tja bi morali zahajati
po kreativne ideje in po rešitve, razrešitve in vsegá.
Vendar morate vedeti, da ko prehajate nad to energijo ali vstopate v to svetlobo čistega
vašega zavedanja, se morate odpeti od nasprotujočega se stanja svobode. Torej, se morate
odpeti od strahu in ujetosti. To je ta balans, kjer potem izhajajo izvirne ideje novosti,
prodornosti, a hkrati se samo energija obrača po tistem, kar je nekoč, skozi vaše
popotovanje, tudi prešlo.
Zakaj opevam, da je vedno ta spomin?
Marsikomu gre morda to kar nekako do njega samega, ga malce ujezi! Zelo preprosto!
Ker ste sami spomin!
Zakaj pa mislite, da je zasnova tako zelo mala? Zakaj pa mislite, da ste zasnovniki tako zelo
mali? Ker je samo še toliko malega ostalo za pokrpati za novo telo, ki nastaja ali, da se duša
odpusti in izpusti.
Torej, v času nesmrtnosti je zasnovnik celostna podoba, celotna zgradba – tako telesa, kot
čaker, kot uma, kot čistega vsegá. In več kot imate čistine, večja je zasnovna energija. Tako
lahko v bodočnosti ustvarjate sami sebi nesmrtno telo.
Jasara.
»Kaj vi menite – koliko je v ustaljeni frazi kot izgovorov: »Da sem, pač, tako začutil!«,
prisoten možgan in koliko nagon? Sta sploh kaj v povezavi?«
Kako ločiti besedo od: »Da sem tako začutil«, kar je možgan od tega, kar je nagon?
Beseda govori, nagon deluje! Po nagonu rešujete, razrešujete in ne razmišljate, ampak
naredite.
Kaj žival naredi, ko je napadena oziroma, ko je ogrožena? Ne razmišlja! Postavi se v prežo in
beži, iz prave varnostne razdalje pa se upre. Ali pa – kdaj se upre? Ko je MASA ENAKIH,
naredijo upor. Torej, oni ne razmišljajo, oni delajo! Ko je konec napada, ko je zrak čist, če se
Smem tako pošaliti, žival ne govori, da je tako začutila, ampak se potrese in strese adrenalin,
se sklimatizira in živi dalje v miru in slogi.
Ko človek govori – tako sem začutil, tako mislim, tako je najbolj prav, je to le program iz
nečesa, kar je možgan.
Kadar človek sledi nagonsko, ga običajno popade jeza, upor – to je nagon! Nagon se
aktivira takrat, ko se gre za preživetje, dokler ni stisnjen v kot.
Torej, to je razlika med besedo in med dejanji. Tako, da upam, da Sem vam na vaše vprašanje
odgovoril razumevajoče.
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Jasara. Kar izvolijo, vprašajte naprej!
»Kako v najnižji točki prekliči strah in razmišljanje, da si v odnosu do drugih ljudi ravnal
prav, čeprav jih morda zaradi iskrene besede odmakneš od sebe in ne prevzemaš
odgovornosti za njihov odziv?«
Takrat kadar človek čuti, da ga nekaj žene, da je v sebi shranjeval ali da shranjuje energijo, da
bo eksplodiral od nemoči, od, od vsegá, kar ni naravnega, je to prvi znak, da se mora
poslušati. Je to prvi znak, da mora narediti korake.
Takrat se vklopi um. Takrat ga vpraša: »Zakaj pa sproti ne govoriš? Zakaj pa sproti ne
razrešuješ? Zakaj pa? Zakaj pa?«
In takrat znotraj, iz vas, prihaja odgovor: »Ker si nisem upal! Ker si ne zaupam! Ker se bojim,
da bom koga prizadel. Ker se bojim, da bo tako, da bo posledica, da bo to to to to to. In
soočenje možgana in zasnovnega dela ali bitja, znotraj v telesu.
To pomeni, da v nekemu trenutku se znotraj vas odvija boj. In tedaj, v nekemu trenutku, to
je samo stotinka vašega časa ali sijaja, ko vam možgan prišepne: »In kaj bova sedaj?« In
takrat iz vas zleti energija in sami v sebi rečete: »Ne! Jaz bom tako naredil! Jaz to MORAM
narediti! Jaz bom TO!, in dobesedno kar kipite. To je tisto, čemur bi lahko dejali, da je
povezan z nagonom. Ne razmišljate!
In to je trenutek, ko boste popravljali zgodovino! Ker morda prav skozi zgodovino niste
upali stopiti, se izraziti, ker ste se bali posledic, enako kot sedaj.
Ampak, najtežje od najtežjega je strah. Strah je torej spomin posledice, kaj se vam je
gorkega zgodilo ali drugim ljudem okoli vas. Torej grožnje!
In ko vi delujete iz tega energetskega pola, bodo ljudje prišli na plano, bodo ljudje stali in
kričali, preprosto kričali in bili enotni ali složni kot en glas, ker ne bodo zmogli več ječati
znotraj sebe, ker se bodo drugače pokončali.
To je enako kot v vezi, ko se človek ali oseba počuti ujetega znotraj sebe in čuti to ujetost
tega vsegá pomeni, da pride v trenutek, ko preprosto eksplodira in se upa zoperstaviti. In
pove in ve, kakšna je njegova pot, kaj mora narediti. In takrat sprejema odločitve, ali o ločitvi
ali odselitvi, ali o uporu proti nečemu, kar mu dela slabo, kar mu dela gorko, kar mu povzroča
bolečino. Torej, to je ta energija.
In točno ta energija je tista, ki stoji. In točno s to energijo razrešujete zgodovino in
spreminjate zapis. Ne z umom, ampak s to energijo, ki pride iz vas!
Zakaj spreminjate zgodovino?
Zato, ker si končno upate stati za tem, kar vi čutite, za tem, kar vi ste. In to vam da trdno
hrbtenico, stojnost do konca, dokler zmorete in to vas osvobodi.
In to je tisto, čemur morate slediti, če želite sploh biti ali preiti karmični ciklus, karmični
vozel, karmične usedline, karmične pretočne ali ujetostne sfere.
Torej, vse to je tisto nekaj, kar mora dozoreti.
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Ampak, to prehaja iz bolečine, ko ne zmorete več, ko vas tepejo ali potepejo. In ko res imate
občutek, da ne morete več, se zbuja ta jeza, ta upor, tisto nekaj, kar je nagon. In pri človeku
je zelo pozna ta igra tega igranja te energije, ker je močnejši možgan, ker je močnejši
program.
Ampak, ko energija možgana preliva telo, do tega nagona več ne prehaja.
Dokler pa energija možgana ne preide v točko, da je še podrejena telesu, zmorete
spreminjati vse. Celo pisati zgodbe svoje lastne zgodovine. In to je modrost.
Kar izvolijo.
»Ali je zasnovnik tudi piramidica znotraj nas in se združi v piramidico zgoraj, v tem bitju, ki
je nad membrano in je to potem kara? In kaj to pomeni?«
Odgovorili ste sami vse!
Zasnovnik je srce ali osrčje za impulz prebujanja tistega, kar je enakopravnega.
Torej, tako kot ste dejali – vrh energije, če dobro pogledate zasnovnika, ima svojo središčno
os, tako kot jo ima telo znotraj sebe. In znotraj njega samega potuje energija kot las. In ta
energija gre navzgor v polje, v neko končno točko. Je pa znotraj ta energija, kot celi
zasnovnik v sami središčni osi telesa, možgana in vsegá.
Ko boste dobro pogledali telo boste zapazili, da se vsako bitje, s svojo središčno osjo ali
nitjo povezuje v neki pol, kot bi bila pranska nit, kot bi bila pranska, pranski las. In skozi to
je, tako kot bi se gibala, dotikala, oddajala, se pogovarjala.
In če boste dobro pogledali boste videli, da notranji zasnovnik ne govori z možganom,
ampak preko niti, ki oddaja signal. To je morda nekaj zanimivega za vse vas!
In preidimo nazaj na vaše vprašanje!
Ko se zasnovnik, če se v času živega življenja zmore enakopravno pretehtati s shrambo
zgoraj, mu shramba postane podložna in ga spusti v sebe. Se potem tehta dalje kot dvojna
celovitost – kdo bo koga? Ali zasnovnik prevzel to shrambo kot celotno energijo in bo
shramba postala njemu novo telo? Ali pa obratno – da bo shramba postala njemu zasnovnik
ali pa dominantna čutna energija. Zavisi od zrelosti, od trenutka naboja ljubezni in sočutja.
Vendar, če pride in ko pride do spajanja, da ta energija zasnovnika, resnično kot piramida
ali kot energija preide v višji stadij Višje zavesti, se zmore ta celovitost, ki nastane,
pretehtati in spajati z vašim sanjskim duhom.
Sanjski duh pa hkrati nosi v sebi vse, kar si vi v zadnjemu življenju želite, po čemer
hrepenite, kar bi radi bili, pa niste, ne zmorete ali pa ni pravi čas za to. Ali pa imate
shranjeno nekaj v njemu, kar vam je v čast in ponos skozi to telo, skozi to življenje ali
popotovanje.
Torej, se zlije ta energija lahko skupaj v celovitosti vsegá. Tako nastaja vedno bolj gosta
energija, gostljata in celostna.
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Ko takšna energija doseže stanje ločevanja reptilske energije, torej, mali možgan je reptilski
možgan in ko je izpraznjen, ko je praznina, ko ste odstranili zasnovke reptilskega stanja – kaj
so jajčka ali zasnovke, kristali reptilskega stanja? Zelo preprosto! Spomin trenutkov, ki jih
je ustvarjal nekdo, ki je vam blizu, a hkrati daleč. Torej, dva različna svetova nastajata in
dva različna bitja se razhajata.
In tako se deleži po deležih lahko sestavlja ali spaja.
Ko je najboljše od najboljšega pobrano iz telesa, iz vsega čutnega, srčnega in zbujeno v
sami shrambi, se zmore to telo transportirati po neki svetlobi, Bom dejal svetlobi ali
kasneje, Bom dejal, aparaturi, se zmore ta energija potopiti v Andalo in pričeti kazati,
kakšno bi bilo telo, če bi se iz te energije ustvarilo.
Ampak celota, ne več ločnica, ampak celostna energija. In če bo to v čast in v ponos vsem in
vsakomur, predvsem pa vam samim, se boste zagotovo, zagotovo spravili v stanje spajanja
nadaljnjega procesa in dobili višje telo, ki ga boste sestavljali prav vi, čisto sami.
Zato je zelo pomembno, da zasnovnik v zadnjem življenju odigra pomembno vlogo, da
ostane samostojen, da se ozavesti med dobrim in med slabim, da se postavi na stran
dobrega in ne slabega, ker samo tako bo zmogel sprejeti in se spajati s tistim, kar je Zgoraj.
Drugače bo šlo v nasprotujoče se stanje Nižine in globine. Ampak, to je pač življenje. To je
popotovanje. To je moč vsakega posameznika.
Kar izvolijo, kar vprašajte naprej.
»Kar precej ste omenjali piramide. Kaj pa nam lahko poveste o bosanskih piramidah?«
Kar se tiče bosanskih piramid, ni vse tako kot jih je človek predstavil! To je namreč prostor
svetega prostora, kjer ga je tudi dosti Mati Narava oblikovala. Dodelovala pa ga je tudi
človeška roka, a hkrati tudi roka predhodnih bitij, ki so se povezovali ali spajali v osrčje vsegá.
Če bi piramido bosanskega predela iz samega vrha, nekako, če se temu sploh lahko reče sam
vrh, spustili v globino in jo kopali in nižje, bi našli neke jarke ali neke rove, Bom dejal, neke
prostore, ki ne pripadajo človeku, ampak tujim vrstam.
Ampak, ne upam si trditi, da bo človek zmogel ravno iz tistega središčnega dela, zmogel
kopati nižje in nižje. Zakaj?
Zato, ker bo zelo težko opazil razliko na tleh, kje je tisti sveti prostor kopanja globlje in nižje,
v tuji svet.
Saj veste, če dobro pogledate boste videli, da je svet prepleten z rovi ali z mesti spodaj,
pod skorjo Zemlje. Vsa celina je povezana medsebojno, ki jo je večinoma delal tuji svet.
Človek ga je, več ali manj, le nadzoroval.
Veliko pa je nadgrajeval človek tistega, kar je bilo že postavljenega iz predhodnih,
predhodnih tisočletij, ki so ga delali preprosto tujci, sužnji in tisti, ki so usihali v globini.
Vendar, šele v sodobnosti je s sodobno tehnologijo mnogokrat okrepil, ojačal in nekako
prepletal podzemlja ali podzemne svetove.

27

Vendar, fizični človek na sami skorji ne pozna veliko središča Zemlje ali same debeline skorje
teh rovov. Vendar, če bi malo bolje pogledali, če bi se odmaknili in bi planet Zemlje dali si
takole na dlani in bi pogledali, kje so vse piramide. Pazite to!
Ko se včasih sprehajate po naravi in opazite hrib, ki je podoben piramidam, je to enako kot
te piramide bosanske strukture. Torej, ogledujte si hribe! Ogledujte si planjave, boste
videli, kako ima vsak kraj eno svojo piramido. In ko boste imeli nekako postavljeno kroglo
kot na svoji dlani, boste videli ali se zavedali teh piramid.
In piramide imajo v vrhu odprto energijo in enako pluje misel energije navzven.
Če pogledate, kot bi pogledali na dlan in bi pogledali skozi strukturo same piramide, bi lahko
prišli do tujega civiliziranega stvarstva znotraj ali do tuje civilizacije, ki je znotraj, v planetu
Zemlja.
Saj veste, planet Zemlja ima znotraj še en planet Zemljo, a ne za vas, ki ste zgoraj, na skorji
živeči. Ampak, to so civilizacije, ki so več kot 9.000 let pred vašim razvojem, ki ne poznajo
ubojev, ki ne poznajo uničevanja živega in živijo v simbiozi in v slogi, v ljubezni in čarobnosti.
In sami proizvajajo energijo, ki je ne samo podaljšuje življenje, ampak vakuumira njihov
planet.
To pomeni, da je to neka takšna struktura, če Smem biti zelo zelo preprost, kot jo je opeval
vaš Nikola Tesla ali jo uporabljal, ki izhaja iz vas, iz vsakogar. Torej, enako energijo imajo
znotraj vsegá.
Ampak, pazite to!
Sodobni človek želi to energijo iz vas, ki jo zmore transportirati in enako si je želel kot na
zadnjem planetu. Zato potrebuje ujeta telesa, ki bo njim proizvajala tisto nekaj, kar bi bili
kot telesni ljudje ujeti in bi bil vir hrane za vse, ki nimajo smrtnega, nesmrtnega telesa.
No, da ne Bom prehajal predaleč.
Tako kot znotraj v telesu, tako tudi znotraj v planetu.
Piramide so torej ključi. So torej oddajniki, so torej povezovalni prostori za vse in za
vsakogar. Vendar, človek je tako kot, Bom dejal, piramide bosanske strukture, kot ste jo
poimenovali in je takšnih struktur, če samo pogledate po Gorenjski, če samo pogledate po
Ljubljani, če samo pogledate malo okoli, se boste pričeli smejati, kaj lahko nekdo odkrije, kar
je vir Narave, svetega in najlepšega.
Ampak, da ne boste mislili – če vi energijo malo sukate pod določenim zvokom, se Zemlja
narija, narine in vstaja in jo lahko z določenim zvokom preprosto oblikujete in postavite.
Ampak, o tem je že druga zgodba. Ampak, tako so nastajale tudi te naravne piramide, ki so
jih umetno izoblikovali, da so postali oddajniki za kraj, čas in prostor, v katerem so se
nekateri nekako obstajali, ujeli, polovili ali spotikali.
Vendar, kakorkoli že, da se malce pošalim. Saj veste, Indijanci so imeli dim, kjer so se iz
enega vrha na drugi vrh obveščali s signalom dima. Skozi zgodovino so se z ognjem obveščali
in opozarjali, kdaj prihaja nevarnost ali morda ljubezen, kdo bi vedel, zakaj so se vse
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poigravali? Skozi daljši čas pa so delali piramide zato, da so bili oddajniki za vse, kar je
povezovalnega z drugimi planeti, do katerih človek hrepeni, a do njih nikakor ne pride, ker
prej oleseni.
Torej, povezava, celovitost vsega stvarstva je res čarobna. Zato bi vam prišepnil, da
opazujete in sodelujete v kreaciji tega ustvarjanja.
No, še na eno vprašanje Bomo odgovorili, potem pa se Bomo morali, žal, tudi posloviti. Tako,
da kar izvolijo!
»Kako z možganom povezati svet polja misli in svet polja življenja?«
Dobro vprašanje!
Če se spomnete, ko Smo govorili, kako ste telepatsko povezani, kako se telepatsko
povezujete, se spomnite? Ko Smo govorili, da iz vaših senc tečejo kanali, kot, kot bi bili, kot
bi bile tipalke. Se spomnite? In te cevi se na drugo cev pripne in tako se ljudje medsebojno
povezujete.
Preko tretjega očesa oddajate svoje vidno stanje ali tisto, kar se vidi ali razumeva.
Tako ste nekako povezani medsebojno kot Roža življenja, se spomnite?
In točno ta nivo tega procesa je vaše življenje, ker ga vidite, ker se ga zavedate in ki ga
ustvarjate ali kreirate.
In če se zavedate, da nad vami ali iz vas prehaja ta središčna os kot cev, ki se vpenja na
določen drugi nivo in ko se vsi tako vpenjate medsebojno in ko se nekaj od Zgoraj nazaj
odpenja, odziva ali vas vodi, usmerja, tolaži, odgovarja, pregovarja, kar koli pač, nastaja
Roža življenja, energija Zgoraj.
Enako se odvija v nasprotno smer, v smer srca. Tako, v smer, ko se iz srčnega polja
povezujete v telepatijo ali v zgornje stanje. Tako nastajate kot povezane celote, kot energija,
kot jo vi opevate Roža življenja.
In če od srca znova delate v širino ali v globino, se vedno znova nastajajo povezave niti in
polja. Polje nastane, ko se nivo ravnine, kot nivo olja razlije, nastaja polje.
Torej, kjer se poveže miselni proces z vidnim poljem, se pravi, nastaja polje, membrana
časa in prostora, hkrati pa tudi oddajnik.
Enako se odvija na srčni plati. Enako se odvija na spolni čakri. Se pravi, enako se odvija po
nivojih, kamorkoli pač greste.
Ampak, morate vedeti, da vsak nivo se lahko poveže v širino ali pa v ožino spredaj. Lahko se
poveže in se odzvanja Navzgor ali pa Navzdol.
Torej, in ko se zavedate te membrane ali teh membran, teh površin, se zavedate veličine
življenja. Zakaj?
Zato, ker skozi to oddajate svojo vibracijo ali pa doprinašate v življenje tisto, kar je najbolj
sveto, kar ste vi, čisto sami.
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Po temu polju teče energija kot misel, kot impulz, kot ideja, kot dogovor, kot pregovor, kot
vzpodbuda ali kaj drugega. Se pravi, glede na ta polja teh membran.
In ko boste ta polja začutili, boste začutili svoje čakre, te stojne čakre, ki so postavljene, ki
jih vi poznate, vsaj te osnovne čakre, se boste kmalu zavedali, zakaj so spomini razdeljeni
po nivojih in po barvah.
Kajti, vsak trenutek je različno okrepljen z ljubeznijo ali s čim drugim – morda sovraštvom, z
besom, nejevoljo, z uporom, predanostjo, povezovalnostjo, pridihom škodoželjnosti,
pridihom podpore, pridihom česarkoli, pač, kot trenutek nastaja.
In na podlagi tega deleža trenutki nastajajo, nastajajo prašine. Ta prah različno vibrira
glede na impulz srca. In če ne boste obdržali impulza srca, bodo vsi valovi možgana
uplaknili iznad vas. Vas bo možgan preplavil do podplatov in boste pognali korenine skozi
podplate, daleč daleč stran od svojega srca.
Zato je pomembno, da telo čutite. Zato je pomembno, da srce daje impulz, da se ljubezen
širi iz vseh do vsakogar in nazaj.
Ampak, to je čutenje. To je najmočnejša energija, ki je močnejša od možganskega pola.
Možgan je njej podkoren, pokoren, podrejen, da Bom pravilno prevajal.
Srce je kot ločnica med Nebom in Zemljo. Srce je kot ločnica med življenjem in vstajenjem.
Srce je kot ločnica med dobrim in med zlom. Srce je ločnica med Svetlobo in Temo. Srce je
vse, kar imate in je ključ in moč in volja, da se vrnete nekoč domov.
Zato rabite srčno energijo. Zato se jo zavedajte in jo pretakajte, postavljajte in utelešajte.
Ko boste začutili to, bo na vašem nasmehu vedno tista toplina, ne zaigranost, ampak milina.
In takrat sivina vašega obraza izgine in belina preplavlja vaš obraz. Mehkoba pa ujame vse od
vsakogar.
Tako, da, uživajte v tej ljubezni in v tej radosti.
Pa Bom dejal: lepo, lepo pozdravljeni.
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