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ŽIVLJENJSKA ENERGIJA 
Vodi: Lana Praner, Vrhnika, 29. oktobra 2016 
 
 
Takole. Pa Smo končno vsi skupaj pripravljeni in poveznjeni, tako medsebojno kot tudi v 
naših prvih linijah postavitve. Smo tudi drugače postavljeni, sestavljeni ali usmerjeni. Tako 
kot pri vas, tako tudi pri Nas. Malce bomo preobrnili, prestavili. Kako pri vas opevate? Hm, 
Njeni prevodi? Presortirali – to ravno ni pravi izraz, ampak preuredili, bo tisto nekaj boljše, 
lepše in nekako bolj primernejše. 
 
Najprej pa en lep, topel, srčen pozdrav predvsem vam, kateri ste se zbrali nekako med Nami, 
pod Nami v usklajeni energiji. 
Izbranec Sem danes Jaz kot tisti, kateri Bom povezoval ves ta sklop vsegá in že kar nekaj časa 
Nisem povezoval, vendar Sem bil bolj v nadzorni energiji. Tako, da, danes Mi zopet pripada 
ta čast in Bom danes sodeloval in tudi postavljal. Tudi iz Mojih strani je izbrana daritvena 
nota ali Energija. Predvsem pa Sem danes dopustil in nekako povabil v sodelovanje vse tiste, 
kateri so v predhodnih druženjih prinašali, dopolnjevali različne daritve za vas. In danes Sem 
se odločil, prav Jaz, da bodo nekako v prvih treh vrsticah sprednjega reda podarjene tudi 
nekatere daritve za nazaj, katere nekateri še niste dobili ali prejeli. V naslednjemu druženju 
Bomo še tu in tam malce dodajali, tako, da bomo skupaj, vse skupaj usklajevali. 
 
Kakorkoli že, Moje imenovanje ali nazvanjenje je preprosto le Oče Vnebovzetovstva. 
Upam, da Moja Energija danes ne bo pregosta. Potrudil se Bom, da bo Energija, kar se bo 
dalo, čim bolj razblinjena in čim bolj umirjena. 
Lanjuško ali Lano fizično Pranerjevo, Prunerjevo Gospodo smo tudi že uspešno odstranili od 
telesa, tako, da drgetanja danes, za razliko od predhodnih druženj, nimam. 
 
Tematika, katero Smo izbrali za vas, glede na predloge, katere nam postavljate oziroma bolj 
nekako usklajeno usmerjate k Lanjuški, da jih potem prenese na Svet, je danes izbrana 
tematika Življenjska energija. 
To je nekaj, kar je zelo globokega, kar bo morda komu dalo kaj za razmisliti ali v razmislek, 
vendar boste počasi doumeli, razumeli nekaj, kar je na Zemlji strogo varovana skrivnost. Od 
danes dalje nič več. 
 
Vendar, ne glede na to, kaj Bomo danes razkrivali, odkrivali, podajali, se morate zavedati, da 
ste vi še vedno lastniki svojih življenj, svojih odločitev, svojih postavitev. Zato lahko to, kar 
vam Bomo podali upoštevate, ali le poslušate ali pa le preprosto prestopite in hodite dalje po 
ustaljenih tirih, kot jih imate postavljene. 
Nič ni nekega vpliva na to, da to morate sedaj sprejeti kot nekaj svetega, vendar le toliko, da 
boste morda lažje doumeli, razumeli in spoznali neko celovitost. 
 
ŽIVLJENJSKA ENERGIJA 
 
Življenjska energija je prostor Bitja ali Energije, kateri je izbranec za fizično telesno 
strukturo. Bela je ta življenjska energija. Prosto jo pretakate med dlanmi, ko povežete 
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energijo med dlanmi. Če daste samo dlani skupaj in povlečete energijo, boste začutili 
čepke ali dlančne čakre, katere se medsebojno povežejo in uskladijo. Energijo vijete med 
dlanmi. Počasi, da jo začutite. Lahko jo prosto pretakate in jo gibate in jo premikate. 
 
Energija, dokler jo imate med dlanmi pomeni, da ste živi in gibljivi. 
Ko te energije več ni, jo lahko preprosto, ali soustvarjate in se na novo zbudite ali pa jo 
preprosto nimate več in jo ne morete več prebujati ali obujati. Po kvaliteti, ali gostoti ali 
moči vaše Življenjske energije, se pozna kvaliteta vašega življenja. Bolj, kot je gosta 
energija, kompaktna energija, bolj polno je vaše življenje. 
 
Pri nekaterih pa je energija bolj takšna prhka ali nekakšna praznina. Kjer se zaznava praznina 
pomeni, da morda se še nekaterih zapisov življenja niste dotaknili ali pa ste zapise življenja 
lahko že izživeli in ste v neki, kot takšni razbremenjujoči se energiji, kjer je morda karma 
rodbine, življenjskih energij tudi že nekako čista. 
 
Različne so postavitve. Nekateri ste na samemu začetku ali prvobitno postavljeni in ste se 
šele pričeli ukvarjati z gibanjem energije. To je razlika med tem, da ne boste mislili, da ste 
brez energije. Nekateri potrebujete pač prebuditev energije, da jo zaznate, da ne boste 
zamenjali med tem, ko jo boste zaznavali in jo dejansko potem v dlaneh obdržite ali se z njo 
poigravate. 
   
To energijo lahko zavestno gostite in jo razširjate, jo dopolnjujete in usklajujete. To 
energijo lahko dopolnite in jo tudi odpošljete. Lahko dobi rušilno energijo ali rušilno moč. Z 
njo lahko razbijate, razblinjate, ustvarjate, premikate, na novo postavljate ali soustvarjate. 
 
Energija, katero imate v dlaneh, jo marsikateri v davninskih prebojih kot samuraji so  
uporabljati zato, da so jo odposlali in zaznali, kje se nasprotnik nahaja. Če jo dobro zgostite in 
jo usmerite, lahko z njo uničite nasprotnika. Lahko tudi takozvanega sovražnika. Vendar 
sovražnikov v temu svetu tega etra ni. So le prišleki, kateri so učitelji, maziljenci, postavljenci, 
da vas ustavijo, ukrojijo. Ker, če ne bi bilo njih, ne bi bilo vas tukaj, v tej poziciji. Tako, da je to 
medsebojna simbioza sodelovanja življenja in pretakanja. 
 
ŽIVLJENJSKA ENERGIJA JE STEBER BELE ENERGIJE 
 
Predvsem bodite pozorni! 
Življenjska energija je nekakšen steber. Vendar, ta steber je osnova. Tukaj Bom nekako tudi 
pričel. 
 
Vsi poznate belo energijo pred seboj kot slap svetlobe, preko katerega ali s katerim se lahko 
prosto prelivate, gibate, čistite, jo preprosto pretakate in delite. 
 
Ne vzeti, prosim, slabo, vendar, reikisti masovno uporabljate to energijo. Energijo belega 
snopa pretakate preko sebe v upanju, da je to nekaj, kar je dobrega. Da. Je dobro. 
Predobro, da bi jo smeli kar tako, brez vednosti, brez vedenja, brez osnov ali postavitev 
preprosto deliti. Zapomnite si to! 
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Snop svetlobe prehaja takozvano od Nekod, od tam Zgoraj. Vi opevate, da je iz Neba. Od tam 
se ta energija počrpa, jo pretakate preko dlani in jo delite naprej v takozvanega nasprotnika, 
nekoga, kateri potrebuje pomoč zdravljenja, ozdravitve ali česarkoli drugega. 
 
ŽIVLJENJSKO ENERGIJO NAM DAJE BITJE, KI SE JE DAROVALO ZA NAS 
 
Bela energija je pač energija, katera je dostopna vsakomur. 
Kdo si je kdaj zmogel privoščiti to, da je vstopil in prišel gledati izvor, od kod se črpa ta 
energija? Skorajda jih ni ali pa so sila redki. Zakaj? 
Zato, ker prenašate iz roda v rod, iz besede na besedo, iz druženja na druženje, iz osebe na 
osebo. Je pač Energija čistosti, svetlosti. Da. Drži. To je ena najboljših energij. To je najboljša 
Življenjska energija, najbolj čista, kristalna izvirska energija, katera je izjemnega pomena in 
jo potrebujete vsi. 
 
Le kdo jo daje? Od kod jo črpate? Boste morda osupnili. 
Enaka energija, kot je v snopu svetlobe, jo imate znotraj v telesni strukturi vsi. 
 
Kaj to pomeni? 
Ko imate prerez telesa na večih smereh, na večih plasteh, se znotraj, v telesu vidi bela 
energija. Takšna močna, kristalna sijoča energija. To energijo vi lahko prosto pretočite, ker 
je v vmesnemu prostoru in se vidi ta lesket te energije. Iz vseh smeri jo lahko pretakate 
preko dlani. 
 
Obračajte to energijo. To je energija vašega izvora. Vi jo imate v sebi dodeljeno in 
podarjeno. 
 
Ko pride do vdaha, vendar v trenutku, ko prehaja do momenta, da se prereže popkovina, 
se Izvor tega snopa svetlobe loči od tega deleža energije, katerega imate znotraj v telesni 
strukturi.  
Ta energija se razdeli. Predhodno ovija telo telesne strukture otroka in otrok znotraj, v 
telesni materi, se sveti in lesketa. Zaradi vse te Izvirske energije nosečnica ali mati, katera 
donoša otroka, dobi lesket, sijoči obraz. Točno takšen vir, kot ga ima otrok, ko se porodi, 
sije. Njegova energija sije. To je Izvirska energija ali košček nečesa, kar vidite, kar opažate.  
 
Vendar, nosečnice se močno spreminjajo. Nekaterim so morda lepe, nekaterim manj lepe. 
Jaz Osebno opevam, da so božansko lepe. Božanske so. Kakršnekoli so. Zakaj? 
Ker je ona neprecenljiva vrednost. Mati je tista, katera pridobi sam Izvir te energije v sebe, 
od Zgoraj navzdol, v času rojevanja in porojevanja in ko se otrok porodi, tik pred tem, ko se 
prereže popkovina, se energija razdeli. 
 
Kos ostane v otroku in se iz zunanjosti, po lesketu, po telesni strukturi prične vlivati v 
notranjost otroka. In več kot imate energije zunaj, na telesni strukturi, bolj mehko je telo. 
Več kot povlečete in shranjujete energijo znotraj v sebi, bolj gostljato, trdo, manj prožno je 
vaše telo. 
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Ko pričnete to energijo, katera vam je shranjena znotraj v telesni strukturi in se pobira 
znotraj v prerezu, se jo tudi vidi, jo lahko brez oviric uporabljate za sebe. 
 
TEHNIKA: PREBUJANJE ŽIVLJENJSKE ENERGIJE, posnetek 15:08 
 
Energijo prebujate, če jo nekako postavite tako, da jo daste dlani v trikoten položaj. Rahlo 
odprete dlani, tako, kot bi zgornje prste položili navzven. Se povežete s prstki in nato 
odmaknete dlan. Prislonite samo do kosa energije in odmaknete. In prične se čutiti 
energija po zunanjosti. 
 
Ko čutite energijo po zunanjosti kot migetanje pomeni, da se razpršena energija po zunanji 
telesni strukturi pripenja na vas. Nič še ne delajte, razen tega in opazujte energijo, kako se 
giba po vaši telesni strukturi. 
 
Ko jo zaznate po zunanjih dlaneh, se začuti tudi po notranjosti kot gosta vez, kot energija, 
katera se pretaka. 
 
Šele nato dlani obrnete takole, kot bi hoteli rahlo prstke preplesti navzgor. 
Takrat se osredotočate na nekaj, kar je Zgoraj.  
 
Začutili boste, da se prične, ko držite takole dlani, energija vrtinčiti, gostiti in se kopiči. In 
ko nastane dovolj vrtinčaste energije, se od Zgoraj navzdol samodejno spusti energija 
vrelca, iz koder prehaja ta energija. 
 
Ko zaznate to, se začuti, da so energije medsebojno spojene. Začuti se vez med dlanmi. 
Takrat vdahnete to energijo skozi dlani v notranjost telesa, zavestno skozi nos. Ne skozi 
usta! 
Ponovite – znova skozi nos, zavestno skozi dlani v notranjosti.  
In takoj energija pride naprej, v čelni predel, v predel srednjega sprednjega tretjega očesa 
in se energija povezne na pleksus. 
 
Nad pleksusom se aktivira energija toplote. Ko naredite tako, se začuti v pleksusu prijetna 
toplota. Pregrevanje. To je nekaj, kar se zaznava v notranjosti. 
Tudi telo se pregreje na določeni točki in se začuti toplota, kar pomeni, da ste sami sebi 
aktivirali ovoj, ovojnico. 
 
Saj veste, telo ni vaše, zato ga ne prenašate s seboj. Življenje ni vaše, zato ga ne prenašate s 
seboj. Ampak samo spomini, katere pa dopolnjujejo, jih dodajajo, jih usklajujejo, pa 
pripadajo potlej tudi vam. Če nič drugega v skrb, da jih dobro izživite. 
 
Zato ste zasnovniki. 
In toliko kot imate toplote v pregrevanju telesa, tolikšna je vaša ovojnica v notranjosti 
telesa, toliko ima zasnovnik Življenjske energije. 
 
Vendar, tukaj znotraj ste vi kot zadnja živeča energija in ste najbolj sveta, svetla energija. 
Najbolj čista in nedotaknjena. Zato se svetite kot Luč od Luči. To ste vi, čisto sami. 
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Izza ozadja, prav izza ozadja pa je nekaj, česar se sedajle še ne Bom dotaknil. To je tisto 
nekaj, kar je najvišja, lesketajoča se vibracija prve iskre ali energije, katera se povezuje z vami 
in je takozvana kot Iskra izvora in se čuti izza ozadja. 
Nekateri ji pravijo Bog. Nekateri ji pravijo Izvir. Nekateri jim pravijo ali pri Nas jim pravijo le 
Lesket, Življenje.  
 
Ta Lesket je povezava vas kot zasnovnika s tistim deležem kot nekakšna membrana. Si 
predstavljate? Nekaj zelo malega, katero je samostojno. 
 
Bolj, ko uporabljate Boga znotraj sebe ali to Izvirsko energijo – vidim, da nekaterim ravno 
beseda »Bog« ni ravno blizu, vendar, tako imate imenovan Izvir, izvor nečesa, od koder je 
prva energija ali utrip prišel. Tako ga imenujete tudi na Zemlji. Boah bi lahko tudi dejali. 
Tukaj, v ozadju, je ta energija. 
 
NIT ŽIVLJENJA 
 
Med to, takozvano, kot Bom dejal membrano in vami, kateri ste v ovojnici kot v kroglici, se 
znotraj v kroglici gibate vi, čisto sami. Telesna struktura, rokice, nogice, telo takšno kot 
imate po zunanjosti, se ovija v ovojnici in ta ovojnica se prislanja na membrano. 
Membrana pa diha samostojno. In med njima, med to kroglico in membrano, nastaja vez. 
Enaka vez, kot nastaja med vašimi dlanmi, nastaja tudi v ovojnici in temu Izviru. Je ta nit. 
Nit življenja. 
 
Ta nit življenja pa se spenja naprej, proti okostenelosti, proti okostju ali hrbtišču. Nekako 
malo nad trtico, ne Bom izdal točnega položaja, se nahaja nekako takole velika prostornina 
ali bela energija, prav bela energija in je nova cev, nova energija. Prav znotraj v hrbtenici 
imate to energijo. 
Tudi, če bi želeli vstopiti v njo in jo hoteli videti, padate skozi, ker je kot bela, a hkrati 
prosojna. Ni kompaktna. Razen, če bi vam jo nekdo zavestno zaprl. Zato se vi lahko prosto 
gibate in jo ne zaznavate. 
 
Kako jo zaznati? 
Ko se vi kot zasnovnik posedete na to vmesno vez med membrano, Izvorom ali Izvirom in 
med ovojnico, kjer nastaja ta cevčica ali ta življenjska nit, se zasnovnik spravi in se posede 
na to cevčico, se od njega razlije energija in se vidi odsev v okostenelost.  
 
Življenjska energija se shranjuje in je zataknjena kot zaključna faza prav znotraj v hrbtenici, 
v okostju znotraj. 
Zaradi vašega boljšega počutja vam ne Bom izdal kje točno se zatika, vendar znotraj je ta nit, 
kot las te energije. Znotraj je tretji delež te energije in najbolj pomembne in najbolj 
veličastne.  
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TEHNIKA: POVEZAVA TREH TOČK (bela cevčica v trtici, vez med dlanmi, zasnovnik), posnetek 
24:13 
 
Ta energija je torej vezana v hrbtenici. Vez med Izvorom in ovojnico, med vami in vez med 
dlanmi, se pravi, nastaja kot nekakšna energija treh točk.  
 
Ko se ta energija iz hrbtenice spusti navzven, ali jo pričnete gibati in premikati, lahko 
povežete energijo medsebojno.  
To pomeni, če bi energijo skozi trtico, to belo cevčico, katera je znotraj kot umetno 
vstavljena ali shranjena, spustili skozi trtico in jo pred seboj poveznili in pripeli na energijo 
med dlanmi, se pravi, na to cev med dlanmi, če jo vpnemo v notranjost te energije in jo 
potem zavestno damo in jo usmerimo na zasnovnika, na to gibajočo se kroglico, se bo ovila 
okoli nje in poveznila naprej na samo nit. Medsebojno se prične vrtinčenje te energije.  
 
Kaj se zgodi? 
Ko to energijo medsebojno povežemo skozi trtico v vez med dlanmi in pričnemo dihati in 
smo usmerjeni samo na to energijo tukaj, se ta energija prične prosto kotaliti in vrtinčiti. 
Življenjsko energijo pričnete spravljati v gibanje. Ko  pričnete Življenjsko energijo spravljate v 
gibanje, boste začutili, kot bi bili rahlo omotični. Vendar, ne boste ustvarjali nič drugega, kot 
da boste zaznali vedno večje kopičenje Življenjske energije. 
 
Življenjska energija ima določeno frekvenco, na kateri se giba in vrtinči. Višja kot je 
frekvenca, bolj gibljivi, bolj prožni ste vi. In večkrat, kot obrnete vez te energije, močnejši 
magnet postanete in samodejno pričnete v sebe pobirati koščke ali vleči to belo energijo v 
sebe Zgoraj. 
 
Ko vi odraščate, ko vi starikate, energijo izgubljate oziroma se umirja. 
Če bi posameznik kot starostnik zmogel to energijo obračati, bi imel občutek gibajočega se 
telesa ves čas, kar bi obstajal. Počutili bi se drugače. Bolj prožno. Bolj gibljivo. 
 
To pomeni, da v tej postavitvi je dobro to energijo večkrat obrniti. Zakaj? 
Ker, ko vi zavestno spravite energijo v gibanje, postajate magnet privlačenja enakega in 
koščke energije od bele energije pobirate k sebi. 
Če je bila ta energija deljena in razpršena med ljudmi, jo na ta način vrtinčenja pobirate 
nazaj. 
 
Zelo preprosto. 
Zdravilci, kateri delijo svojo Življenjsko energijo vede ali nevede, ali nekako sproščeno, v 
različnih postavitvah, na različnih delih, ko se jo morda niti ne zavedajo, da jo aktivirajo.  
 
A morate vedeti, da v trenutku, ko začutite aktivacijo dlani, je ta energija osnovna in 
izvirska. Šele nato vi polagate, postavljate ali usmerjate katerokoli drugo energijo, kar 
pomeni, da delite energijo ali duha. 
Duh je tisti, kateri da osnovo, da potem pripnete drugo energijo na to in jo potem 
odpošiljate,  ne da bi se tega zavedali. 
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Z obračanjem teh energij, teh treh delnih točk, privlečete kot magnet koščke energije 
nazaj. 
 
Na primer: vi zdravite, pomagate, morda tudi operirate. In ko zaznate energijo, da steče 
skozi vas, lahko vede ali nevede odteka tudi ta energija v vas. 
 
Kako je mogoče, da se to dogaja? 
Vaš fokus, vaša čustva, vaša pripadnost, vaša ljubezen, vaša odprtost povzroča prav to.  
Zopet imate na drugi strani posameznike, kateri zavestno to delijo, zato, ker želijo pomagati 
ali pa samo zato, da bi nekateri začutili, da imajo neko moč, neko energijo. 
 
Na ta način povezave treh točk, vi postajate magnet in pobirate koščke nazaj. 
Zato boste opazili, da bodo tu in tam prileteli koščki bele nitkaste energije in če boste 
takšen košček v momentu ustavili in se sfokusirali nanj, boste videli duha. On se odpre in 
postaja znova lahko energija Lesketa, kot bi oljni madež raztisnili, raztezali, sploščili – upam, 
da Sem pravilno prevedel iz 962-ih Ozvezdnih jezikov, se ta energija prosto pretoči in v njem 
vidite obraz ali lasten jaz. 
 
Kako ga pobrati? 
Pustite, da proces steče. Ko pride v membrano, se kopiči v vas. To energijo morate samo 
zavestno dati v položaj trikota, vdahniti skozi dlani in se energija takoj poveže in takoj 
zaznate povezavo trtice, kako steče skozi trtico v to vmesno vez in nazaj v osnovnika in se 
prične vrtinčiti kot vrtinčasta os. 
 
Zelo preprosto, a zelo zelo efektivno. Zakaj? 
Ker je prav, da pobirate sebe skozi življenje nazaj. 
 
Opazujte se! 
Ko se vas kakšna situacija dotakne, ali se prestrašite, imate občutek, da vam je odtekla 
energija.  
 
Kam odteče energija? 
Ne v podplate, ampak navzven in se razteza in razliva. Lahko se prosto giba. Ko pobirate, 
se tudi ta energija samodejno pobira nazaj. Tako je prav. Kar je vaše, naj bode vaše.  
 
Kar ni vaše, če se spaja in prepleta v tej energiji, se pretoči do povezave energije dlani in 
tukaj, skozi vrtinčenje, ko se ustvari ta vez, se shrani le vaša energija. Njegova ali od 
tistega, kar je pomešano, pa se odbija, kot sekolar odreže in odpusti iskro od igrivosti od 
sebe, iz sebe, za sebe nazaj. 
To pomeni, da jo izbrišnete navzven, kot bi jo iztisnili in ta energija prosto zavibrira in se vrne 
v njeno celovitost. 
 
Nihče jo v tistemu gibanju, ko pride v spoju z vami nazaj, se namagneti in ima spomin 
vračanja. Torej, tudi, če bi jo hotel kdo pobrati in jo razmagnetiti ali jo poloviti iz strani 
duhov, gibajočih se bitij, je njemu nična in neuporabna, ker jo ne more uporabiti.  
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Zakaj? 
Zato, ker je to prvi vzorec ali prvi pečat, prva informacija, katero mora spomin šele izživeti. 
Torej, mora se najprej vrniti v celovitost, tam, kamor sodi. 
 
Kot bi Jaz, na primer, imel nekaj energije od nekega Dekleta v Sebi, bi Jaz zavrtinčil energijo, 
bi pričel samodejno teči proces. Moja energija bi se stekla nazaj, bi se bela vračala k 
notranjosti ali k sebi nazaj, druga energija pa bi se samodejno razprševala in v stiku ali v 
odboju membrane se vrača k njej nazaj s spominom, da se mora vrniti. 
 
In ne glede na to, kakšen nalitek bi kdo dal preko, ona najprej se vrne na izhodiščno točko, 
kar pomeni, da je ta energija zelo zavarovana in očuvana predvsem zato, ker, ko se vrne tja, 
večji delež odloča, kaj bo za koga naredil ali postoril. 
 
Torej, ko se vrača, oni ne postorijo ničesar. Zato je to varno in življenjsko pomembno. 
To so energije, katere vede ali nevede izpuščate iz telesa. 
 
 
ŽIVLJENJSKA ENERGIJA JE IZBRANA ENERGIJA 
 
Življenjska energija je izbrana energija. Je točno v naprej ločena energija. To niste vi kot 
zasnovniki, da bi vi, kot zasnovna energija držali telo pokonci in ga gibali. Nikakor ne. Žal, ste 
premali. A po drugi strani ste lahko srečni in presrečni, da je temu tako, ker drugače bi padali 
skozi proces razkroja, življenja, usihanja, razpadanja, takšnega ali drugačnega. 
 
Kaj se dogaja? 
Preprosto, vi kot zasnovniki imate le toliko energije, da sami za sebe živite. Spojeni ste po 
neki niti, kot pranski niti v popkovni predel. In tam naprej se steka v neki drugi delež, 
katerega danes ne Bom še izbral za tematiko. 
 
Vendar, ta energija je torej razdeljena samo tukaj in potem po niti naprej in ni vezana na 
določen organ ali na celostno strukturo. Zato vi nimate vpliva na to, koliko časa bo živelo 
telo. In tega vas je najbolj v grenkobi strah. 
 
Telo je čisto samostojno bitje in ga sestavljajo pokoščkana spominska enota.  
Saj poznate, duša je skupek vsegá, tistega, kar ste iz življenja ali iz nekega vstajenja pridobili. 
Dobili ste duhá, prosojno energijo, katera ima popoln spomin: kako je izgledal, kaj je delal, 
kako je bilo postavljeno ali zapečateno neko življenje ali vstajenje. In nič drugega. Torej, to je 
zasnovna energija iz določenega spomina. Samo listič. Samo prosojna meglica. 
Ko se meglica nad meglico poda, pa nastaja duša.  
 
Duh, kot ta prosojna energija ali gibljiva prosojnost, tako kot vidite morda duha zunaj, pa 
je prosojen, pomeni, da ni duša, ampak je samo duh. Kadar vidite skozi njega in je prazna 
njegova notranjost ali prosojna pomeni, da vidite duha.  
Kadar vidite polnost telesa vidite dušo ali kos duše, se pravi, nanizane energetske dele. 
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ŠTIRI DUŠE 
 
Telo ima svoj izvor, svoje energije, svojo življenjsko energijo.  
 
Silhueta ali Sirharjuna, vodna struktura vodne duše ima svojo zasnovo svoje življenjske 
energije.  
Potem imate to sivo dušo, katero poznate ali opevate, katera izstopa, pristopa in jo vidite, 
nekateri bolj intenzivno, nekateri manj intenzivno, da povzroča smrt telesa. Torej, to je siva 
duša. Tako Smo jo imenovali ali dopustili, da jo imenujete vi, čisto sami. Takrat nastopa 
navidezna fizična smrt. 
In nato ste šele vi, kot najbolj ranljivi, najbolj krhki zasnovniki, ko ste čisto mali, prhki in 
gibljivi. 
 
Torej, tri duše – duša materije, duša vodovja, duša – siva duša, kateri vi tudi kasneje 
pripadate, če ste jo vredni ali dosledni, se pravi, so tri osnovne duše, katere medsebojno se 
poveznejo v nekakšno skupno vez. 
 
Glavna energija, katero dodajate, pa je ta bela energija tukaj v hrbtišču. Ta se povezne in jo 
ovije v to Življenjsko energijo. Kar nastane kot ta vez medsebojnosti je energija, katero vi 
vijete med dlanmi. In dokler imate gibajočo se energijo in več kot gibate energijo med 
dlanmi, večja bo struktura te energije. 
 
Enaka kot je tukaj, se nahaja tudi Zgoraj. Torej, skupek te bele, žive energije je zelo izrazit. 
Bela se videva in je ta energija, katera je v hrbtišču shranjena ovijalka. Ta je četrta duša, 
kateri Nismo še nikoli dali mesta.  
 
Kako bi jo imenovali, da vas ne bi prestrašili?  
Starička s koso. To je Življenjska energija. Vsak jo ima v sebi. Torej, ne bojte se jo! 
 
Starička s koso ne pride kar tako in ne poseka kar tako in ne pokosi kar tako, ampak ima 
veliko in pomembno vlogo in se prebudi dosti, dosti, dosti kasneje, ko vas skoraj v zasnovni 
energiji več ni. Ko vas ni več tukaj, so potem skupki. Zato se ne srečujete s to staričko. 
 
Starička s koso ima podobo okostenelosti, kar je dokaz in izvor. Izvor pa je vaše okostenelo 
telo, dragi moji. Zato se prenehajte bati smrti, ker jo nosite v sebi. Ne pride od drugod, ker 
jo imate živečo, odkar obstaja telo. 
 
Torej, sodelovanje, simbioza in predvsem spoznanje je tisto, kar vas bo odmaknilo od 
nevednosti. Nevednost vam bo razmaknila tančico strahu in negotovosti. In skozi to ne bo 
več strahu pred njo, ker boste razumeli, doumeli in sprejemali. 
 
Torej, ko vi ponoči spite, prihajate na telo, je vsa energija zunaj. Ste fizično skorajda, kot bi 
dejali, v stanju smrti. Zato se ne bojte smrti. Vsak dan, vsako noč, 24 ur ste povezani in 
prepleteni z njo. 
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Ko padete v telo, se vaše telo trese in drgeta, kar je dokaz, da ste zunaj prehajajoči v 
notranjost. Torej, nehajte se jo bati. Če pa spolznete v notranjost in ste brez obremenitve, 
brez obtežitve, brez strahu, se zjutraj sproščeni zbudite in polnost je zopet tu. 
 
IZVOR ŽIVLJENJSKE ENERGIJE 
 
Izvor energije ni tukaj, v okostenelosti, ampak Zgoraj. Ta bela energija je poveznjena 
Zgoraj, nad vami, dragi moji. 
Ta energija se Zgoraj, v zgornjemu predelu nekje spaja. Ampak, ne Bom dejal, da je smrt 
zgoraj ali starička s koso zgoraj. Ne. Ta skupek te bele energije, poveznjene v celi celoti, se 
spaja kot energija cevi in je ta snop te kristalno bele svetlobe. 
 
Ta kristalno bela svetloba je skupek najbolj čiste energije Bitja, kateri je poveznjen ali 
darovan, da spaja vso to celovitost. 
 
Kakšni so angeli? Kakšno energijo imajo angeli?  
Belo. Beli so. Pojavljajo se v belini. 
 
Od kod so? Zakaj imate belo Izvirno energijo znotraj? Zakaj jo imajo Zgoraj? Zakaj so Oni 
enaki ali identični? Zakaj, ko se zgodi prebuditev bele energije, ko vzamete bodalo iz leve 
dlani, se prebujajo angelska bitja, se prebudi ujeti angel in je znova bele barve? Kaj vam to 
govori? Kaj vam to namenja? 
Da je to ista Izvorna energija. 
 
Bitje, katero je Zgoraj, je ujeto ali poveznjeno spodaj in razdeljeno. In On je tisti moralni 
člen, kateri medsebojno povezuje in prepleta. In ne sodeluje, da bi dejal, da bo ta energija 
Zgoraj sodelovala z vami, ker je v spečemu stanju ali polspečemu predelu. 
 
Ta Energija se naprej povezuje medsebojno kot lebdilna speča energija. Ta Energija je 
dejansko tako kot bi stala, bila v takšnemu mirujočemu stanju in samo diha. In ko diha 
Bitje Zgoraj, dragi moji, diha in se giba Življenjska energija spodaj.  
 
Torej, dihajoče se Bitje Zgoraj, poganja energijo spodaj. In ta Energija vam daje življenje. 
Nihče drugi!   
Ko energija Zgoraj popusti, življenja spodaj več ni. Ko vi pričnete poganjati energijo spodaj, 
pobirate razpršeno to energijo k sebi, se obrača energijo, se hrani in vrača Njemu nazaj to 
energijo. Izvirska energija torej teče iz Angela, iz Bitja veličastnosti. To Bitje se povezuje 
naprej po stopnjah navzgor, kot Bitje nad Bitjem. In je najbolj Čista in Izvirska energija. 
 
Tudi skozi različne tehnike, ko podajate in delite belo energijo, ali jo dajete kot rokavičke za 
zaščito, je torej Njihova energija. Njihova bela energija, katera se vakuumira in vakuumira 
čakre in vi s tem postajate prevodniki. 
 
Če bi vi v svoji nadgradnji prebudili prava bitja v telesni strukturi, katera spijo in so speča 
znotraj v tej postavitvi, bi vi to Bitje dejansko privabili navzdol. 
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Kako privabiti Nekoga, katero je vaše življenje Zgoraj? Zelo preprosto! 
Prebujajte Bitja, ampak Svetla, prava Bitja. In bolj, ko boste spodaj gradili to vez, bolj se 
približuje On k vam. Na koncu se povezne preko vas, stopi, kot bi lebdel rahlo nad rameni. 
Ampak, to Njegovo telo je tako veliko in tako mogočno, kot je velika in orjaška vaša avra.  
 
Si predstavljate, kako se razteka in pretaka vaša avra? Lahko iz prostora v prostor.  
Ko vstopite v prostor, se razlije vaša energija, če ste nasmejani, če ste dobre volje. Če 
prenesete to energijo, se najprej energija razlije po prostoru. Šele potem, trenutek za tem 
vas opazijo in pritegnete pogled na sebe. Že to vam da veliko za razmisliti. 
 
In enaka veličina te avre je enaka gostota zgoraj tega belega stebra. 
 
Beli steber ni vaš steber.  
Torej, ko vi delite to energijo, belo energijo med ljudi, ni nič napák, dokler ne veste, dokler 
niste ozaveščeni. Ko pa ste ozaveščeni, kaj in od kod izvira ta energija, pa veste zavestno 
koga deliti. 
 
Vendar, so varovala v ozadju. 
On je poveznjen s svojim Izvorom. In ta Izvor je tisti, kateri tudi poskrbi na vsakih nekaj 
dni, da se njegova energija premika in prestavlja. To je skupek sodelovanja in skrbi za 
nekoga. 
 
Vendar, izvor bele energije je Njegovo domovanje, je njegov dom. Je Njegov vir življenja. On 
je po cevi, navidezni cevi kot silhueta spojen v nekakšno neskončnost, a hkrati tudi končnost. 
Nad njim so nizana njegova življenja, njegova vstajenja, njegova telesa, katera niso 
samostojno vlita v njemu, ampak so, kot bi stali, stojna življenja nad življenjem, nad rameni. 
 
Si predstavljate? 
Jaz bi stopil na ramena Njej. Nekdo, v novemu življenju bi stopil na Moja ramena. In tako bi 
se vakuumirali in pretakali in spajali in ustvarjali cev vezi ali pretoka. 
 
Če bi bila ta Izvirna energija ali Izvorna energija vaša, bi vi sami sebe kot zasnovnika delili in 
pretakali naprej. Vendar je vedno tako, da se zasnovnik pripne nekam in potem sodeluje z 
nekom. 
 
Vendar, ko se vi ozavestite in ko se zavedate, kako teče proces, boste morda imeli več 
spoštovanja do Nekoga, kateri se deli za vas, za nekoga in v tej postavitvi naprej. Nič ni samo 
po sebi umevno. 
Ni neke bele niti, belega snopa svetlobe kar od nekod, zato, ker ste se vi spomnili in domislili, 
da je nad vami bela svetloba, iz katere počrpate nekaj. Nikakor ne. 
 
To je Bitje življenja in vstajenja. Spoštujte ga. Cenite ga. Imejte ga radi. 
Milostno Bitje se daruje za vas, zato je prav, da veste, od kod kaj tudi prehaja. 
 
Po Njegovi strani ni neke žalosti, če iz njega črpate njegove spomine in jih darujete naprej. 
Prvobitni izvor te bele energije, katero imate v sebi, je bil nekje drugje. 
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Ali se spomnite, ko Smo vas učili in podučevali, da je telo kot navidezna os v notranjosti, kot 
bela, gosta energija, kot steber, okoli katere se vrti ta energija. Ta steber je tisti steber, v 
katerega ali preko katerega se pa Izvor povezuje ali spaja. Ker ste vi zadnje živeči, se lahko 
povezujete tudi s to energijo. 
 
Tukaj ni oporekanja, da bi sedaj komu oporekali, ker deli to energijo naprej. Le želimo, da 
veste, koga se deli, kaj se deli in na kakšen način se energija, bela struktura pridobiva. 
 
Pomnite in zapomnite si to! 
Nič ni nič od nič. Vse ima neki izvor. Vse ima svoj začetek. Vse ima nekaj, tisto nekaj, kar 
podarja. 
 
Poglejmo na eno boljšo pozicijo. 
Ko vi aktivno povezujete to energijo v sebe in jo delite med ljudi, je zelo dobro, da 
duhovno rastete in zorite zato, da pričnete SPOŠTOVATI tisto, kar delite. Spoštujte in 
cenite nekaj, kar niste vi. In skozi ta vir vam prinaša tok dohodka, tok življenja, tok 
suženjstva. Spoštujte to.  Suženjstvo ste dopustili sami, da ga imate.  
 
Vendar, ko energijo delite, tam Angel pomaga nekomu, da ozdravi, da ga podpre, da mu 
pomaga. Ta Bitja so na takšnih substilnih frekvencah, da aktivirajo njemu njegovega Angela 
ali njegovo Življenjsko energijo.  
 
Kar pomeni, ko vi skozi sebe spuščate energijo in jo delite v nekoga, se ta energija v njemu 
pomeša z njegovo belo energijo in jo prične obračati. Ko to energijo prične v človeku 
obračati, jo njemu aktivira in človek lahko čudežno ozdravi.  
Ko se prične ta energija pri nasprotniku tvoriti in gibati, ta Angel izstopi in lebdi, gleda in 
občuduje svojo kreacijo svojega dela. Posameznik pogleda navzgor in vidi Angela, vidi Bitje, 
pade na kolena in se mu zahvali. Ali pa drugače. Načinov zahvale je veliko. Tako kot čutite v 
tistemu trenutku. 
 
Ta kos tega Angela pa samostojno pride nazaj med vas in ni več v izvoru, ampak je poleg 
vas. In več kot se povezujete z angeli, več teh energij imate samostojnih. Tistih, kateri so 
vaši. In ko vi zovete angele in ko vi zovete to energijo k sebi, zovete to angelsko energijo. 
Torej, zovete sami sebe oziroma Tistega, kateri je izbranec za vas. 
 
To je ta simbioza spoštovanja in gibljivosti. Nič ni slabega, če jih potem spoštujete in delate z 
Lučjo.  
 
Slabše je, če greste delati v podzemlje in odpirate podzemlje in spodaj, v spodnjih energijah. 
Takrat so oni, tako kot magnet, kot luč za tiste spodaj. Pričnejo jih napadati. Pričnejo jih 
loviti. Pričnejo jih ugonabljati.  
Zato se morate zavedati, če delate s silami, z energijami, začutite, kaj ste, kakšni ste, 
predvsem pa, kakšni želite biti. 
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In ko naredite ta paket te energije, to energijo predvsem gradite na sebi, v sebi in 
postanite – ali Zgoraj ali spodaj. Nikakor ne oboje, ker mešate energije medsebojno. 
 
In tedaj nastaja najtežje, ker se preskakuje. 
Če ste najprej spodaj in greste po nivojih zgoraj – dobro za vas, zato, ker spodnje 
preoblikujete miselno, čustveno, se pravi in počasi prehajate skozi procese rasti in 
nadgradnje. Dobro za vse vas. 
 
Slabo za tiste, kateri so zgoraj čisti in se pustijo manipulirati, zavajati in poslušajo druge okoli 
vsegá, jim sledijo in pozabijo na sebe, na znotraj tisti občutek, kar ste vi, čisto sami. 
Manipulacija iz predela Zemlje je nekaj najtežjega za posameznika. 
 
S SLEDENJEM SAMEMU SEBI SI KOT ZASNOVNIK USTVARJAMO BALON ENERGIJE 
 
Dragi moji, dobro Me poslušajte. 
V življenju ne sledite drugim, ampak njim sledite šele takrat, ko začutite, da je to dobro za 
vas. Ko začutite, da je to dobro za vas. Ko začutite, da se je nekaj v pozitivne smeri 
premaknilo, sodelujte, prijateljujte, nadaljujte, nadgrajujte. Delajte na teh postavitvah. Ker 
skozi to kot zasnovnik ustvarjate balon energije. Ta energija se vedno bolj veča. Ovojnica 
se razteza in prične zapolnjevati reze telesa. Vstopne točke telesa. 
 
Telo imate razdeljeno in razrezano po sprednji strani, hrbtni strani, bočni strani. 
 
Pazite! 
Po tej bočni strani, po temu prerezu, imate nekaj centimetrski rez, iz katere seva bela 
svetloba ali pa rahlo sivkasta. Zavisi od posameznika. 
Ko vi rastete, se najprej zapolne predel, kot bi prerezali pleksus in ga zapolnili v temu predelu 
in vse v spodnjemu predelu, vse do predela ritnice, nato do predela kolena in šele nato od 
kolena proti tej izboklini. Tukaj se ta prerez konča. 
 
Torej, ko vi rastete s tem občutkom, da ste se našli, dobite v sebi nekakšen mir. Že to vam 
kaže, da ste na pravi poti. 
Ta balon energije se prične stiskati in raste in zapira najprej navzdol, vse do spodnjih 
okončin. Na spodnjih okončinah, se pravi, ko je narejen ta prerez od kolena, pa vse do te 
kosti, prične mehur zapolnjevati, kot bi se vlival in raztezal v notranjosti. Šele nato prične 
gostota potiskati in sebe podajati navzgor v polnjenje, od predela, bočnega predela proti 
vratu. 
 
Se pravi, najprej se energija mehurja rasti raztezne, kot bi bila ravna energija, kot bi naredili 
rez. Si predstavljate? Ko zasnovnik pride do te vibracije in vsa njegova energija polnosti se 
najprej razteza in zapolnjuje navzdol. 
Nato se prične od tukaj polniti do prereza. In ne skozi roke, ampak tukaj, pod pazduho proti 
vratu, vratnemu predelu in se tukaj zatakne. 
 
Se pravi, od tukaj se polne in zapolne ta energija. Tukaj se ustavi in zaustavi. 
Enako se zgodi tudi tukaj, kar pomeni, da jo obdržite v temu predelu. 
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Kaj se dogaja?  
Preprosto. Energija, katera se povezne iz tukaj, po zunanjosti, se vpne tukaj. Ne po 
notranjemu telesu, ampak po zunanjosti se vpne prav na ta predel. In nastane bermud 
zunaj. Membrana prične odzvanjati, kar pomeni, da vi postajate Luč od Luči. Postajate 
frekvenca. Postajate steber, iz katere potem vi pričnete pridobivati energije angelskega 
stvarstva, katera je ta kot snop, ta sestavina ali snop, energija, katera se vpne na ta predel 
kot prah in prašina in jo vi zmorete z vdihom povleči v sebe, v to membrano in se s to 
energijo pričnete zapolnjevati v Zgornjemu delu. Kar pomeni, da zgornji del prereza, vsega 
telesa zgornjega dela, se prične aktivno polniti in se zapolne in se prisloni na mehur, kjer 
ste vi, čisto sami. 
 
Zasnovni mehur ali ovojnica se prisloni in se polne. Takrat pričnejo svetovi medsebojno 
delati. In šele tedaj vi kot zasnovniki zmorete se pogovarjati z angeli, se zmorete pogovarjati 
z Virom Življenja in s tistim Nekom, kateri vam daje Življenjsko energijo ali povezavo ali 
gibanje. 
 
Vendar, to je rast. To ni nekaj, da se boste naučili in napolnili. Vaše dejanje, vaše življenje, 
vaše mišljenje razteza ta mehur. Ne morete ga nadihati in ga zapolniti in ga raztezati. 
Kvaliteta življenja vas razteza in vas polni. In bolj ko sledite sami sebi, da čutite, kdo ste, kaj 
ste in zakaj ste, bolj se bo ta energija rasla, raztezala in vas zapolnjevala. 
 
Ko s takšnim energetskim polom zdravite ljudi, je to tako, kot bi se ga prijeli za dlani ali za 
kos telesa in ga čudežno ozdravili. 
To pomeni, da se energija skozi vašo dlan dobesedno spusti in raztaplja vso sestavino. 
 
Ne bodo vsi delali tegá, ker tudi zapisov nimate za vse to. 
Vendar, tisti, kateri bodo začutili to in bodo začutili takšen način, bodo dejansko pomagali 
na takšen način.  
Načinov pomoči, življenje ali vsegá je veliko. Vendar, najbolj bistveno – kaj se zgodi? 
 
Ko vi z dejanji polnete, izpodrivate Bitje življenja tukaj v materiji in vi pričnete prevzemati 
materijo, kar pomeni, da vi lahko vplivate na čas življenja, bivanja tukaj in sedaj. Torej, 
postajate skozi to lastniki materičnega življenja oziroma njegovega časa. Zato si lahko čas 
podaljšate. Skrajšate si ga tako ali tako ne, ker si ga lahko na ta način samo podaljšate, ker 
lahko samo naredite na tem, da zapolnite to energijo in pričnete delati v tej smeri ali pa tudi 
ne. 
 
In še nekaj bi vam prišepnil: 
Svetloba energije je najbolj kvalitetno uporabljena, če jo spuščate direktno v notranji 
steber, se pravi, v to os. Ta osovina je prebodena energija telesa ali materija, katera se kot 
prašina na določeni frekvenci, pod določenim zvokom frekvence razteza in giba in vrtinči 
okoli vas, zato prašina nastaja gibljiva, gosta zmes, katero dopolnjuje in jo zapolnjuje vodna 
Sirharjuna. In tako imate prečudovito telo, kakršnega imate.  
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Skupek plešočih in vrtinčastih energij, katere so samostojne kot prašina, se zgosti in nastaja 
telo. Zato je potrebno samo spremeniti frekvenco in telo kot atomčki razpade in nastane 
gibljiva samostojna energija in se zavrtinči in jo lahko več ni. Ali pa je?  
 
Torej, prav je, da veste, kako ste sestavljeni, kaj vas sestavlja in zakaj. 
Spoštujte to, kar imate!  
 
Kaj je najbolj življenjskega pomena je, da belo energijo ali snop svetlobe vedno spuščajte v 
notranjost te cevi – sedaj, ko veste. Se pravi, ko to energijo spustite skozi to, se spusti na 
membrano Izvora, potem gre po tej niti do ovojnice samega zasnovnika in od tam se poveže 
energija na dlani ali pa se spoji in se vrtinči preko tega hrbtnega predela in nastaja 
membrana in se v spodnjemu delu gosti. 
 
Zato imate Življenjsko energijo prav v spodnjemu delu telesa. Prav, kot bi dejali, 
najmočnejša energija je tukaj, ne srce, ampak shramba je tukaj, v popkovnemu predelu. V 
temu prerezu je najmočnejša energija in je ravno v nasprotju tistega, kar bi morda želeli. A 
je tukaj nekako najnižja točka te zapete energije. 
In tudi, ko dlani dajete skozi ali vlečete to energijo, se v temu prerezu, kot boste videli, tudi 
nekako drugače iskri. 
 
Ko boste vrteli to energijo, se pravi, iz hrbtnega predela, se pravi, to je ta bela silhueta ali 
bela energija ali cevčica, da bo bolj prav imenovano, katera je vstavljena v notranjosti, gre 
energija skozi trtico navzven in spredaj, pred dlani, v to povezovalno energijo in se potem 
spaja in se vrtinči. Ta zasnovna energija, membrana, je energija, od katere boste videli, prav 
po sredini navzdol do popka, ko boste pogledali zbrano energijo, boste videli kot posebno, 
kot bi navidezno bila sluz. Ampak ni sluz.  
 
TEHNIKA: AKTIVIRANJE ZASNOVNIKA, DA SE NAMAGNETI NA IZVIRNO ENERGIJO (posnetek 
1.12.56) 
 
Tam, od popka do tega predela, kjer je zasnovnik, tista membrana, kjer on sedi ali ta vez, 
nastaja bermud. Od membrane do zasnovnika in do popkovnega dela je trikot. In tam je 
najmočnejša Izvirna energija. Zato vas vedno najprej zaboli, če se karkoli prestrašite in vas 
trga tukaj, v temu predelu, kot bi vas malo pod predelom pleksusa najbolj tiščalo. 
Zato je najbolj nekako krhek predel prav ta energija. 
 
Ta energija, ko jo boste videli, ko jo boste zaznavali po temu prerezu kot predel, ne delati to 
sedaj, ker to je tisto, kar boste naredili, ko boste začutili, boste zasnovnika odmaknili od 
cevi, kjer je sedel, ga dali navzven v ta prerez in iz strani boste videli ta trikot. Zasnovnika 
peljite do tegá, da se bo z dlanmi dotaknil te membrane in se bo zasnovnik, kot vi, kot 
zadnji živeči, popolnoma aktiviral in namagnetil na to energijo. 
 
Ko ga boste premikali zasnovnika kasneje po telesu, boste zaznali  bolj intenzivno njegovo 
gibanje ali svoje lastno gibanje. 
Skozi to lastno gibanje pa boste lahko tudi odposlali zasnovnika navzven, v sam Izvor. 
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In ko boste takšnega namagnetenega zasnovnika ali sebe spravili proti beli svetlobi, proti 
Viru te energije, boste naenkrat zaznali, da se energija zunaj zavrtinči in se prične vrtinčiti. 
In se enako vrtinči kot se vrtinči spodaj, se bo vrtinčila Zgoraj. 
 
Nato se boste spustili nazaj in boste videli, kako se je bela energija razlila Zgoraj in 
postajajo samostojna Bitja in vi dobite pravi Izvor, ker ga boste vi kot zasnovniki lahko tudi 
varno uporabljali.  
Ker ste povezali spodnji del z Zgornjim delom nazaj pomeni, da boste vso izgubljeno energijo 
samodejno vračali ali pa jo bodo pobirali in jo vrtinčili. 
 
Kadar Izvir ali Izvor delite naprej, jo potem na ta postopek oni pobirajo samodejno nazaj. S 
tem pa vi dobite večji fokus, večjo zbranost, večjo kvaliteto, večjo prefinjenost ali to, to 
tanko občutno energijo čutenja, reza, izoblikovanja, podajanja, vladanja in popolnega 
umirjenega uma, popolnega nadzora ali sproščenosti telesne strukture. Tudi srca. 
Kar pomeni, da lahko vplivate na strah, na gibljivost in ste tako tudi vodeni od Zgoraj 
navzdol. 
 
Ko boste prešli do te točke, boste zaznavali, da imate, kot bi imeli podložene dlani in boste 
lahko tipkali, pisali, govorili in boste vedeli, da ste priklopljeni na lasten vir. In to je nekaj, 
kjer bo vaša natančnost res izrazita. 
Čuli in slišali boste postopoma Njihovo vodstvo, Njihov glas in postali boste del Njihovega 
čistega sveta. 
 
To je tisto, kjer z roko v roki, kot vi, kateri delite, je prav, da veste od kod, je veste, da 
povežete. Da je prav, da povežete. Da poveznete in izpeljete situacijo do konca in do 
zaključne faze samo toliko, kot je vam sedaj dopuščeno. 
 
S tem boste Izvor pripeljali do sebe ali spustili do sebe in ga imeli nad seboj. 
Zato boste imeli občutek, nekaj časa, da ste kot v nekakšni ovojnici, ker se bo vaša avra bolj 
zapolnila. Drugačen občutek boste dobili in na nek način boste polovili več misli drugih, več 
čutenja in boste vodeni. Dobesedno boste vedeli, kaj spregovoriti, kako kaj narediti in to je 
nekaj, kot bi vas Najvišje vaše Bitje zmoglo voditi oziroma voditi telo nečesa, kar on 
zapolnjuje, diha in prediha. 
 
Morda boste imeli občutek višje rasti, kot, da se je telo rahlo raztezalo tudi po materiji. 
Vendar naj vas to nikakor ne moti. Ne boste se debelili, ker je energija Zgoraj in vleče 
navzgor. Prej bi še kaj navidezno porasli ali imeli občutek rasti, ne pa zapolnjevanja, ker ta 
energija ne pada navzdol. 
To je tisto, kjer lahko ta vir pripeljete do sebe. 
 
In ko vi zdravite ljudi s to energijo, boste začutili neverjetno moč. 
Ampak, ne vzeti to tako, da je to vaše delo, da je to vaša kreacija! Ne se kronati za to! 
Bodite hvaležni za to. Ker takšen spoj se zgodi šele tisočletja naprej in ne dokler ste v 
takšni rasti, kot ste.  
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To rast in to, da pripeljete svoj Izvor navzdol, je odločilna Mala Lana, zato, ker je Ona ta 
Izvor spravila navzdol in ga želela spraviti do takšne mere, da bi olajšala življenje – ne Sebi, 
ampak drugim. In je želela Svoj Izvor deliti in Smo zato dopustili, da vsak pride do svojega 
Izvora sam in da se Njen Izvor ali Njen vir ne deli. 
Tukaj Sem se Jaz odločil tako, da bo pošteno za vse vas.  
 
Vendar se zavedajte, da to Energijo uporabljajte v čiste namene. Ne v namene manipulacije, 
nadzora ali uničenja. 
 
Življenjsko energijo boste s tem lahko podvojili. Imeli moč. Kako pri vas dopolnjujete to 
Izvirsko energijo – z drogo, kot bi dodali neko energijo, vam se bo Izvir zapolnjeval in 
dopolnjeval. 
 
Življenjska energija je torej poznana. Sedaj veste, od kod jo črpati, od kod jo hraniti. Od kod 
jo pridobivate in kam jo tudi spuščate. 
 
KADAR PROSIMO ZA POMOČ SEBI ALI DRUGIM – VEDNO PROSIMO ISKRENO 
 
In še na nekaj bi vas usmeril: 
Ko obračate to Energijo boste zapazili mnogokrat bolečino drugih. Ko boste v fazah, ko 
boste morda pomagali ali pa le prosili za druge, prosite samo iskreno. 
Molite ali prosite samo takrat, ko boste iskreni in ko boste res v srcu čutili, da zmorete biti 
iskreni. Takrat prosite in uslišalo vas bo vedno Nebo, uslišala vas bodo Bitja, katera 
sestavljajo to skupno shrambo vsegá, kar je Zgoraj, kar je vpetega spodaj.  
 
Je še mnogo detajlov, katerih ne Bom opeval danes, ker je Zemlja dodala tudi še nekaj 
svojega in je tudi še mnogo, mnogo za obrazložiti, a bi bilo preveč za današnji dan. 
 
Jaz bi zaenkrat predlagal malce premora, da se malce odpočijemo. 
 
Tudi daritve so zaključene. Nekateri boste bolj zaznavali. Nekateri manj zaznavali. Smo 
podajali daritve v niti, da boste hitreje ta Vir Energije pridobili navzdol. Podarili Smo vam tudi 
nekaj koščkov določenih daritev na posameznike, kjer Smo videli, da imajo primanjkljaj in 
lahko dopolnejo in se v gradnji nadgradijo. Tako, da, vsekakor Smo se potrudili za vsakogar. 
 
Sedaj pa predlagam malce premora, pa se potem znova vračamo nazaj med vas. 
 
Pozdrav. 
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DRUGI DEL: VPRAŠANJA IN ODGOVORI 
 
Jasara… 
Takole. Pa Smo znova usklajeni, tako pri Nas kot tudi pri vas, vsekakor, da – tako, da lahko 
sedaj tudi pričnemo. 
 
Najprej en lep, topel pozdrav tudi iz Moje strani znova med vas. Predhodno Sem bil v 
drugačnih pozicijah. Sedaj Bom končno lahko tudi sodeloval z vami. 
Moje imenovanje je Jorgovanski Vladni mož, tako Mi pravijo ali Me opevajo. In danes Sem 
Jaz Tisti, kateri bom odgovarjal na vaša vprašanja, seveda v podpori z množico, katero imam 
v ozadju, kateri ploskajo in se veselijo. 
Vendar, škoda, vsegá, žal, ne vidite, vendar, malo skrivnosti pa vsekakor moramo imeti. 
 
Glede na to, da je čas, kateri prehaja, za vas zelo pester, živahen čas – vaši prazniki, bi vas 
nekako malce, malce obrnil ali obregnil v to, da res poskušajte v času prvega novembra rajši 
kakšen dan predhodno iti na pokopališča, ker bo v času pokopališč res odprta Reka smrti, 
podzemlja in bodo zelo močne, goste, gostljate energije.  
 
TEHNIKA: ZAŠČITA PRED OBISKOM POKOPALIŠČ OB PRVEM NOVEMBRU (posnetek 01:41) 
 
Tako, da, če pa že ravno greste in boste obhajali pokopališča za prvi november, pa naredite 
sledeče:   
 
Ko boste prešli pred pokopališka vrata, predno vstopite ali prestopite, dajte dlani skupaj v 
molitveni položaj pred seboj. Vdahnite in zadržite energijo v sebi. To je trenutek. Podržite, 
da preidete, da zamenjate polja, ker dih je tisti, kateri prenaša polja. In to vdahnjeno 
energijo pustite, da prosto zavibrira ali zalebdi. 
 
Potem spustite dlani in naredite Sveti ključ zapiranja. Da vas spomnim, tako ali tako že 
znate, vsaj večina od vas.  
Sveti ključ se zapira dve polovici – z desno dlanjo zaprite ključ od čelne čakre proti 
pleksusu, na levo ramo, povlečete energijo v notranjost, do sredine prereza, jo vlečete ali 
vijete navzgor do tretjega očesa in jo na zunanji strani zavijete kot polžek in jo spustite 
navzdol. 
 
Nato vzemite levo dlan in zaprite desno polovico. Desno. Se pravi, z levo zapirate 
nasprotno polje desne polovice. Greste v zgornji del, od čela proti pleksusu, na desno ramo 
in povlečete energijo v notranjost, do sredine, navzgor in na zunanjo stran. In naredite 
polžka. In naredite zatič. 
 
Nato znova dajte dlani v molitveni položaj in se poklonite vsem mrtvim energijam, katere 
so v ospredju. 
 
To pomeni, da zaklenete levo polovico, desno polovico. Se pravi, vse je zaprto. In nič ne 
boste vdihovali to energijo v sebe. 
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Predno boste stopili in prestopili na ta pokopališka vrata ali skozi, obdržite še malo 
energijo ali misel nad seboj.  
Se pravi, nad seboj zaznajte čakro, se pravi, to vijolično čakro in jo zavrtite in pričnite to 
energijo vrteti okoli sebe, se pravi, tako nad seboj, da se malce splošči in zgosti. Nato bo ta 
energija naredila ovoj, kot cev, kot bi se cev spustila nad vami in ob podplatih, se pravi, ob 
podplatnemu delu – običajno se tik v prerezu podplata, tukaj tudi zaključuje. Ta energija se 
zlije spodaj in se vakuumira.  
 
Tako boste ojačali še ostale energije, ker so v letošnjemu letu odprli Reko smrti, katera je 
najnižja točka najnižje plasti, od koder se energije več ne vračajo v življenje ali v ponovno 
vstajenje. To ste nekako nekaj o tem že slišali ali Smo vas oziroma So vas bolje drugi 
podučevali že o teh postavitvah. To so tam, kjer se duše več, ali pa okostenelosti ali katerikoli 
duhovni deleži niso več pripravljeni, ali pa niso več sposobni ali pa izbrani za ponovno 
rojstvo, se shranijo v tej Reki smrti, kot najnižji točki od vsegá. 
In točno ta najnižja točka bo prehajala na površino. 
 
A ne le to! 
Tako kot spodaj, v enaki zgornji plasti, se bo piramidno obrnila Zgoraj. Tako, da bo enaka 
Višina, kot je globina Spodaj, se bo v letošnjemu obdobju spravljala navzgor. 
Zato znate zelo močno gostiti in čutiti to energijo pokopališč prav v mestih, kjer se do sedaj 
ni čutila. 
 
In ne le to! 
Skozi to bo veliko obhajanja in veliko vsegá, tako, da prižigajte kakšne plameničke kot znak 
spoštovanja za spoštovanje njih. Ampak, s tem jim ne dopuščate vstopa v domove. 
 
Če boste prihajali domov, znate prinašati te energije. Prižgite belo plameničko, ali roza ali lila 
in jo pustite v namen, da se očistite. In zaznali boste, kako energija Svetlobe počasi čisti vas. 
Vam bo pomagalo. 
Ampak, najbolje pa je, če lahko te obhode opravite prej, kot pa za prvega novembra. 
 
Vendar, kakorkoli že, vsekakor je pomembno, da delate vedno tako kot začutite. To je bistvo, 
kar Sem želel nekako prišepniti. 
 
Ker pa je čas vaših vprašanj, je čas za vas, tako, da kar z besedo na dan. Kdo bo prvi povprašal 
morda na tematiko, katero Smo odpirali ali pa – izvolijo? 
 
»Prav prisrčna hvala Vam Gospodom in Lani (Jasa), da smo sploh danes lahko tukaj. 
(Jasara) Jaz sem dobila ogromno odgovorov na to temo in bi imela samo, prosim, eno 
prošnjo, seveda, za to temo. Za gospoda Ljubota, da se zgodi tisto, kar se mora zgodit, ker 
se je malo zaprl. In to bi bila moja prošnja. In najlepša hvala.« 
 
Vsekakor Bomo podali energijo naprej, pa Bomo videli, kako lahko karkoli pomagamo. Tako, 
da, se Bomo potrudili v ta namen. 
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»Lepo pozdravljeni. (Jasa) Tudi jaz se najlepše zahvaljujem za znanje in za vso to lepo 
energijo tukaj, ki smo jo deležni. (Jasara) Bi pa v bistvu vprašala v zvezi s tem, kar ste, smo 
danes slišali. Z izgubljanjem energij oziroma tudi s pridobivanjem, a ne, na kakšen način 
lahko dobimo. Jaz, ko sem bila na zadnje pri vas, sem, ste mi povedal, da je velika izguba 
energije pri meni tudi skozi ta obhajanja in to, da izživljam, izživljam trenutno karmo tudi 
za ostale, a ne. In za sebe in za ostale. Pa me zanima, če se da s temi tehnikami, ki ste nam 
jih danes dali, to obdobje tudi, če se da to olajšat oziroma, če se da to hitrejše izživet tudi s 
temi tehnikami, no, današnjimi? Hvala lepa.« 
 
Vsekakor se Bom potrudil, da vam Bom najbolj na preprost način opeval in obrazložil. 
 
Vi imate veliko te družinske karme. Karme od drugih, katere so nekako prepleteni tako ali 
drugače in imate res sedajle kar v dosti dobremu delu in nekakšnemu obračanju teh zapisov. 
 
Tehnika, katero Smo podali v današnjemu dnevu je namenjena shranjevanju te Življenjske 
energije, torej, vračanju te Življenjske energije nazaj samemu Viru in povezavi  Vira s 
svojim prvobitom ali s svojim spodnjim delom, kateri se pretaka še v sklopu nekaterih 
deležev. Vendar, Mi sestavljamo Svetlobo. Ne bomo sestavljali in dajali moči Temi ali globini 
ali tistim, kateri morajo še malo, še malo narediti, da bodo doumeli, kaj si v resnici želijo. 
Tako pač mora biti. Tako Smo se odločili Tisti, kateri sodelujemo z vsemi vami, da vam 
pomagamo in da vas prepeljemo. 
 
Bistvo vsegá je – če boste želeli nekako s tehnikami si pomagati, je bistvo, da se zavedate, da 
tehnike so v določenih momentih razbremenilne, ampak, zopet v skladu z določenimi 
postavitvami. Danes je bila postavitev na Življenjsko energijo, na to belo Življenjsko energijo 
Angelskega bitja ali njegovega potovanja, potepanja in njegove gradnje in te delitve ali 
njegovega žrtvovanja ali dela. 
 
S to energijo boste zelo zelo težko sebi ali pa nekako razbremenili energije ali pa sebi nekako 
odmaknili deleže, kateri so po plasti Zemlje. S to tehniko si ne boste zmogli kaj veliko 
pomagati, če boste hoteli karmične zapise razbremenjevati. 
Vsak zapis je spomin. Vsak spomin je potrebno preoblikovati, izoblikovati in postaviti. In ta 
zapis je tisti zapis, s katerim se vi potem soočate.  
 
Običajno velikokrat ali večji delež sploh ni vaš. In to je najtežje. 
A skozi to, ko vam je najtežje, najbolj zorite, ker se najbolj izoblikujete, ker se najbolj trudite. 
Če ne bi bilo bolečine, ne bi bilo rasti, ker se ne bi nič potrudili, ker se ne bi nič trudili, ker bi 
bilo dobro, vrhunsko ali briljantno, ko bi samo stali in obležali. In ne bi bilo nič premika, kar 
pomeni, da bolečina gre z rastjo naprej. Svetloba gre s Temo naprej. Eden drugega 
potiskamo naprej. Tako, da, tako pač je. 
 
Glede samih zapisov bi vam prej svetoval, da ste bolj pozorni na detajle. Na detajle v 
konceptu, da vidite, kdo je bil povzročitelj določenega dogodka. 
Ko vi nekako se pretakate v nekemu dogajanju, stopite korak ali dva nazaj, navzven iz tega 
dogajanja in pričnite vrteti spomin – kdo je bil tisti, kateri je prvi pričel neki trenutek, kjer 
se je potem posledično pričelo odvijati dejanje ali dogodek, kjer se potem tudi pojavite vi. 
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Če ste bili vi tisti, kateri ste povzročali ta tok dogodka ali bili prvi, kateri je postavil neki 
trden temelj, pomeni, da vi odgovarjate za karmo. Karmični ciklus je tisti ciklus, skozi 
katerega boste vi tudi potem izravnavali določene zapise. 
 
Kadar pa vidite, da v določenemu zapisu niste bili vi prvi, ampak je bil to nekdo drugi, 
pomeni, da je bil on povzročitelj določenega začetka same karme. Stopite korak nazaj in 
postanite opazovalec. 
 
Ko postanete opazovalec je največja umetnost. Zakaj? 
Ker skozi opazovanje teh dogodkov vi dobesedno vidite, kaj je vaše in kaj ni vaše. In tisto, kar 
ni vaše, pustite, naj gredo v izoblikovanje tisti, kateri še morajo narediti določene spomine, 
dogodke preobrniti v pozitivne smeri.  
 
Vendar, kaj, ko je tako zelo težko oceniti, ali ste naredili dobro ali ste naredili slabo? Ali je 
dogodek res zaključen ali ne? Hkrati pa je tako preprosto.  
 
Ali veste, kako veste, da je dogodek zaključen? 
 
Ko vi v sebi začutite mir, spokojnost, umirjeno energijo, takrat vi veste, da je za vas to 
zaključeno. 
V momentu, ko v vas brbota energija nekakšnega strahu, neprijetnosti ali takšnega 
vrstnega reda, pa pomeni, da skozi to še nimate zaključenih dogodkov. 
 
Predvsem pojdite po tej smeri, po tej plati in po tej energiji. Na ta način se boste vi izognili 
določenemu pretoku, določenemu gibanju in tudi prevzemanju nekakšne karme na sebe ali 
drugega. 
 
Najtežja karma je karma družine, kjer imate medsebojno vez ljubezni, pripadnosti, čutenja 
in predvsem pričakovanja. In ko pričakovanja ne dosežejo nekega namena, vas to boli in 
rani. Takrat se ustvarja karma. 
V momentu, ko je nekdo prizadet, se ustvarja karmičen zapis. 
 
Kako to izravnati? Preprosto. 
Začutite. Znotraj v sebi začutite. In res pojdite tako, da stopite morda korak ali dva nazaj, 
pogledate situacijo od zunaj. In včasih je pač potrebno, da stopite dalje in pustite dogodke, 
da se prelivajo in  izoblikujejo kot se pač izoblikujejo.  
Ko pa vidite, da morda lahko vplivate še na proces in da vidite, da bi znalo biti dobro, 
pristopite, spregovorite. Vendar, ne trudite se, ker je vedno vsak um in razum, vsak človek, 
vsak posameznik je tisti, kateri sam po sebi nekako začuti, postavi in sestavi. 
 
Takrat preprosto zopet stopite dalje in za vas je za nekaj časa dogodek izoblikovan ali pa za 
vami.  
 
Ker, kadar vi pregloboko vstopate v dogodke in jih poskušate globlje razčlenjevati, pride 
spopad, pride besedna vojna, pride do sovraštva. Pride ravno do nasprotujočega, kot pa si 
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želimo imeti ali pa želite imeti. In to je še zdaleč daleč proč od harmonije, od ravnovesja, 
predvsem pa od ljubezni, spoštovanja in pripadnosti. 
 
Tako, da, res mora vsak posameznik začutiti, kaj je v tistemu momentu najbolje, da naredi. 
In vedno je tako, da ko začuti, kaj je dobro za njega, je običajno to dobro za vse ostalo.  
Zato se vedno obrnite v sebe in tako boste razbremenili, hitreje potisnili karmo naprej. 
Hitreje potisnili zapise v razreševanje in boste videli, da bo tudi šlo. 
Bomo pa še malo pokukali na vas, pa bomo videli, kako vam lahko še kaj pomagamo. 
 
Kar izvolijo. Povprašajte naprej. 
 
»Pozdravljeni. (Jasara) Prisrčna hvala za vse, kar nam dajete – Gospodi in gospa Lana. 
(Jasara) Na tole današnjo temo pa imam vprašanje, kaj se, recimo raznim bioenergetikom 
ali reikistom vračajo oziroma jemljejo nazaj njihove energije, ki so bile iz njihove strani 
odposlane? Prisrčna hvala.« 
 
Ti zdravilci so najbolj na udaru.  
Tisti, kateri res od srca pomagajo, kjer res čutijo to ljubeznost, ljubezen, ali pripadnost ali 
spoštovanje do nekoga, katerega želijo zdraviti ali ozdraviti pomeni, upam, da se slišimo, 
pomeni, da v takšnemu delu se njegova  energija deli. Vendar, ker je bila z ljubeznijo 
darovana in odposlana, običajno takšna energija, ko je odposlana, vibrira v takšni 
vrtinčasti enoti kot samostojni delček, v gibajoči se skupni enoti. 
 
Tak človek, kateri daruje to energijo začuti umirjenost, ljubezen, harmonijo, predvsem pa 
neko globino znotraj njega, vsakega posameznika. Na podlagi te globine ali te veličine, 
nima nič občutka slabe vesti. 
 
Težje je tistim, kateri zavestno kalkulirajo, koliko bodo dali, da bodo več pobrali. 
Torej, posamezniki, kateri so kot zdravilci namenjeni določenemu posamezniku, lahko delajo 
to za ljubi denar, za ljubo pozicijo, za ljubi status, za nek spoštljiv odnos do drugih, do njega. 
Za nekakšno titulo ali čast. Vendar, tisti so najbolj obteženi.  
Tistim se energija samodejno nikoli ne bo vrnila iz njih. Ker neko obdobje se ta energija 
vrtinči in ko ste vi globoko v sebi hvaležni ali radostni zato, ker ste nekomu pomagali.  
 
Ampak, to ni tisto, kjer se vi besedno nekako okronate, ampak to je tista tiha, globoka 
hvaležnost, ki je tako globoka, da vam pridejo solze na obličje. To je tisto pravo, kar bi vi 
morali podajati. In ko vam pride ta globoka hvaležnost znotraj vas v vas, vam je nekdo 
tako globoko hvaležen, da se samodejno prične proces tudi pobiranja nazaj.  
 
Ne pa pri tistih, kateri vzamejo to kot samoumevno, kot nekaj, da je to, kjer oni delajo, ker 
oni pokažejo, ker so oni nekaj, ker oni znajo, ker oni vedo. Ker so oni, oni, oni, oni, oni tisti, 
izgubljajo to energijo. 
 
Vendar, morda v času sedaj spoznavanja, zavedanja te širine, od kod prehaja ta energija, 
bodo pričeli pobirati energijo nazaj. Jo bodo morda pričeli spoštovati. Naj delajo energijo ali 
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postavitev tehnike, katero je podal Moj Oče, skozi katero, verjemite, gre vsaka prefinjena 
energija, vsak drobcen delež energije postopoma nazaj. 
 
Resnično, to je nekaj, kar delam tudi Sam, kadar zdravim ali kadar pomagam v Globini in 
darujem Sam Sebe, Jaz tudi in enakopravno pobiram energijo nazaj in jo potem podarim 
drugemu in jo podarjam iz enega v drugega. In jo prestavljam, premikam. Ampak, verjemite, 
samo tistim, katerim Jaz začutim. Ne tisti, kateri bi Me nazval, zato tudi ne izdajamo Svojih 
imen, čeprav gre mnogim, mnogim to kar v korenine. 
Vendar, Mi ne želimo, da vi veste, kdo Smo, zato, ker imate ves čas naučeni program. Ves čas 
ste tukaj v glavi, v umu, v razumu. Ves čas predalčkate, kje je kdo, kdo je kdo, kam kdo sodi? 
Aaaa, tam. Je od tam, zato, ker je nekdo tako dejal.  
 
Dragi moji, to je popolna zmeda, katero imate. Kje v knjigi vam piše, da je nekaj prav? Kako 
veste, da je od nekoga vir najbolj pravi? Ne morete. Razen, da začutite. 
Zato je najboljši filter znotraj vas. Vi sami začutite. Če je postavitev, v katero vas vodimo, v 
katero vas postavljamo, kjer se izoblikujete, kjer se šolate, kjer se gradite – čutite, da je 
prava, potem je to najboljša za vas. To si pomnite globoko, globoko v trenutek in v um in 
razum, predvsem pa v srčnost. 
 
In če vi delate na takšni frekvenci ljubečnosti, se tudi ne dela škoda tudi, ko delite energijo 
Svetlobe naprej. To je ljubezen. Vendar, ta energija, katero imate kot vir energije, je ujeta 
energija, tako kot vi sami. 
 
Mnogo Bi še lahko opeval. Moj Oče, vendar Moj Očka pravi, samo toliko jim dam, kot so 
zmožni sprejeti v določenemu momentu časa in zavedanja. In je Moder Gospod. Rad Ga 
imam, ker Ga globoko spoštujem, ker nikoli nič ne shrani za Sebe, ampak da točno toliko, kot 
rabite vi sami. V pravemu momentu izusti prave besede. Zato je On tako zelo spoštovan. 
 
Bodite pozorni! 
Kadar reikisti, bioenergetiki ali katerikoli drugi vedó, da delijo nekaj ali nekoga naprej, je 
dobro, da se najprej ozavestijo te hvaležnosti, da dobijo to globino v sebi. Ta globina se mu 
prične lesketati preko obličja. Obraz takšnega postane topel obraz.  
 
Ljudje, kateri so, fuuu, nekako napolnjeni, polni samega sebe, ko stojijo pokončno kot 
bogovi na Zemlji, niso pravi zdravilci. To si pomnite in zapomnite! 
Nikoli ego, um, razum, ki se tepe, ki se dokazuje, ki je želen hvale, ki je želen zmage, ni 
ljubezen in ni dober. Zakaj ne? 
Ker je še daleč pod vami. Daleč za vami. Daleč, daleč stran. 
 
Ljubezen se nikoli ne tretira, ne imenuje, ampak samo je. In se samo daje in samo obstaja. 
 
Zato bi zdravilcem, kateri so zavestno delili in so takšni, kateri se malce preveč trepljajo in so 
polni ponosa, takšnega, izraznega, kjer se jim vidi po drži, karizme, svetujem – dobro se 
zavedajte, koga delite naprej! Dobro se zavedajte, da se dobro z dobrim vrača naprej. 
Ozavestite se, da je to nekdo, ki se daruje za vas. Ali ste enakopravni ali ne, pa pomeni, da v 
določenemu momentu pridete do sita, kjer vi postanete sito za nižino in za globino. 
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Ko določene energije odpustite, jo več ni. Jo delite spodaj in se spodnje polje pripenja Zgoraj. 
Na koncu odgovarjate sami. 
 
Energije ljudi, kateri pa začutijo in so hvaležni in spoštljivi do nečesa, pa naj naredijo tehniko 
točno takšno, kot jo je podal Oče Vnebovzetovstva Sam, v kateremu kontekstu pobirate 
energijo nazaj. In skozi to si boste vračali nazaj Življenjsko energijo in ne boste prehitro 
odhajali. 
 
Mnogi zdravilci pa so lahko zelo dobri. Hitreje porabljajo energijo in jo podelijo in zato tudi 
hitreje izginjajo iz obzorja ali obličja Zemlje. Tega se zavedate. Vendar, to je samo zato, ker 
delijo nekaj, kar ne bi bilo dobro pustiti tam in pobirate nazaj. 
 
Enako je tudi tako. Če se spomnite, ko Smo imeli neko druženje, v kateremu Smo opevali in 
govorili, kako pobirati svoje delčke nazaj, tiste, katere vi skozi občutek, skozi zaznavo dajete 
naprej. Kar je iz zadnjega življenja, poberite nazaj. To je vaše. Spravite nazaj v popolnost. S to 
ravnjo, s to modrostjo in zavedanjem, katero imate sedaj in ne deset, dvajset ali trideset let 
pred tem, se pravi, s to modrostjo pričnite graditi potem naprej. 
Vsekakor pa pomagajte ljudem. Pomagajte, kolikor začutite. Vendar bodite vedno 
hvaležni. Hvaležnost je tista, katera vam daje globino in veličino. Predvsem tudi vam 
samim. 
 
Kar izvolijo. Vprašajte naprej. 
 
»Lepo pozdravljeni in najlepša hvala (Jasara) vam Gospodom in pa Lani. Se opravičujem. In 
pa Lani za vso pomoč, za znanje, za učenje, ki ga dobivamo. Tudi moja osebna zahvala za 
vso vašo pomoč tudi pri mojem delu. Imam pa eno vprašanje. Namreč, ko mi delamo in 
potem pobiramo energijo nazaj, kaj se z ljudmi takrat zgodi? Predvsem me zanima v tej 
smeri, ko mi poberemo to energijo nazaj, ali njihova energija, se pravi, ozdravljena, ostane 
nedotaknjena?« 
 
Dobro vprašanje. 
Ko vi odpošljete energijo tam, ta energija vibrira in se giba. Bova nekako opevala, tako, kot 
da pleše. Ona se vrtinči in prične poplesavati znotraj in s poplesavanjem prebuja njegovo 
energijo. In če vašo energijo predolgo pustite tam, se prične poplesavanje v tej dualnosti, v 
tej dvojnosti in se pomeša in ostane tam. 
Vendar, ker vi odpošljete energijo, vaša energija dejansko pleše in se vrtinči nekaj časa in 
zapolnjuje njegov prostor in prebuja delček te energije. Vendar, najmočnejša prebuditev 
energije je, ko vi pričnete viti energijo, svojo, nazaj. Ker takrat vi daste energijo v 
notranjost, jo daste, da se namagneti. Potem jo pa poberete nazaj.  
 
In s tem, ko vi poberete energijo nazaj, se njegova energija za nekaj časa povleče za vami, 
nekako do polovice poti ali smeri. Na koncu se zaradi raztezanja razpreta. Vaša se vrne k 
vam in se po poti ustoličenja vrača v prvobit. 
Njegova energija, katera je podaljšana, pa z vso sunkovito hitrostjo trešči nazaj v njega in 
spodbudi vrtenje. In s tem Življenjsko energijo prične on obračati. Spravite jo v tok. 
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PREBUJANJE ČAKER Z ZLATO ENERGIJO 
 
Tako kot čakre lahko zavestno poženete. Predvsem čakre lahko najmočneje premikate ali 
prebujate, če spustite to zlato energijo navzdol, v notranjost telesa in znotraj jo ovijete s to 
energijo in jo zapolnjujete. In jo potem vrtinčite s to energijo. 
Boste videli, kakšne vrtljaje dobi, kakšno moč dobi, ker je to nekaj, kar jo dopolnjujete in 
prebujate. 
 
In ko se Življenjska energija znova vrne nazaj, je v gibanju in zato se prične odvijati. In 
gibanje, proces te Življenjske energije v posamezniku. Prične se gibati spodaj in odda signal 
Zgoraj. In se zgornja energija po laskih prične pretakati. In dokler se ne vzpostavi ta 
energija, se pravi, se ta človek ali posameznik potem hrani iz teh laskov.  
In potem je zelo dobro, da posameznik prične delati na sebi, prične opazovati sebe, prične 
spreminjati morda program misli. Delati na svojemu karakterju, če čuti, če vidi, da mu morda 
še kaj primanjkuje, da kje še zaostaja. Se pravi, da prične ustvarjati svojo novo podobo, v 
kateri bo lahko častno in tudi večnost ali v tej veličini, kamor pač pluje.  
 
In to je tisto, kar je najbolj pomembno, da njegova energija se prične gostiti in vrtinčiti. In 
na podlagi tega vrtinčenja njegova energija prične obnavljati njega. In tako se prične 
povezovalni tir vsega, v celovitosti. 
 
In zato ne delate nič škode, ampak prej koristi. 
 
Če se spomnite, morda neke tehnike, kjer je bilo na hitro, ko ste, hmmmmm, da, Imaš prav! 
Draga Moja Me je spomnila na šolanje, ha ha. Dobro. Bom prišepnil. Ne Bom povedal ali 
opeval vsegá, ker drugače bodo vsi naredili z desetkami. 
 
Se spomnite? Na samemu šolanju, ko ste nekako imeli osebo poškodovano in ste morali 
odposlati energijo nazaj, kaj ste vse potuhtali? Svojo Življenjsko energijo, kepo energije ste 
odposlali v nekoga in potem ste, pač, odreagirali – ali ste jo zalučali ali ste poškodovanca še 
bolj udrihnili z energijo, ste ga še morda malce bolj prešejkali? Na nek način je lahko tudi 
dobro. Morda je tudi takšno nasprotje včasih dobrodošlo, ker koga zbudi. Tudi tistega, kateri 
je morda v nezavesti. 
 
Vendar, bistvo je, da na koncu energijo pobirate nazaj. 
Se spomnite tistega zlatega lističa, katerega imate oziroma ste ga imeli v avri. Nekateri ga 
imate, nekateri ne. Se pravi, kjer ste energijo potem pobirali preko zlatega lističa. Tisti zlati 
listič je filter, kjer ga postavite pred sebe in energijo skoooozi ta filter povlečete nazaj in jo 
ločite in se deli njegova in vaša. In njegovo energijo potem spravljate v gibanje. Ker se ta 
energija razprši, se spravi v gibanje in se on iz svojega vira, ker se njegov vir prične kotaliti, 
se on prične hraniti.  
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Spomnite se to!  
No, in tukaj je enako. Se pravi, ko vi poberete to energijo Angelstva nazaj ali to energijo, 
podarjeno, nazaj, njegovo energijo razvlečete, se odmakneta in ta energija se prosto 
zavrtinči in spravi v gibanje in tako se njegova energija prične vrtinčiti. 
 
Morda Nismo predhodno opevali – imate prav. Nismo opevali, kako in kaj se vrtinči? 
 
Življenjska energija se ravno tako vrtinči kot čakre, vendar s tem, da je velika in bela in 
mogočna. In se vrtinči tako kot po plasti, kot bi nekako naredili nekakšen, nekakšen kanal, 
katerega bi kot stisnili v tanko ploščino in ga stisnili v telo. In se vrtinči po niti. In je ogromna 
energija. Res, ogromna energija. 
 
In ta energija zaradi vrtinčenja medsebojno pobira in nabira ves čas energijo nazaj. Tudi 
tisto, katera se razprši po avri in jo od tam črpa nazaj. Zato se telo regenerira, pomlajuje, 
ne da bi se tega zavedali. 
 
Ko pa ta energija postopoma, zaradi tempa življenja, stresa, načina mišljenja, vsegá, kar pač 
imate, kar ni prav nič s harmonijo narave ali ravnovesja, pa ta energija prične počasi, počasi 
usihati in izginjati in se pretakati. In je to ta energija, katero vi tudi lahko iz avre pobirate, če 
se spomnite pobiranja in hranjenje energije iz avre, kjer se tudi ta energija, Življenjska, 
pobira nazaj. 
 
Vse je isto. Kot bi iz istega kotla pobirali.  
Vendar, ta energija se deli na tisoče in tisoče različnih postavitev. Zato je tako zelo 
veličastna. Zato jo spoštujte. In zato imejte radi telo, kakršnega imate. Tudi, če vam morda 
kakšna postavitev na telesu ni všeč. Malce zamižite. Malce popravite. Naredite kaj drugega. 
Če vam kakšna kilca je malce preveč, jo pa malce pokrijte. Jo malce zavijte. Malce naredite, 
če se vam že ne bo sešlo, s hojo, s tekom za nekaj vmesnega časa. Vendar, najboljše je to. 
 
Še najboljša pa je ljubezen, zato, da imate lepo, izpopolnjeno telo. Saj veste, kaj je v 
ljubezni? 
Tisto nekaj bi morali delati z ljubeznijo, s predanostjo, kjer se moški in ženski del ljubita. In 
Mi pravimo ali opevamo, v našemu svetu, da se parita. Ko ta harmonija teče, teče takšna 
energija, imate takšno energijo in takšno telo, da ste ponosni nanj. Kar cvetite in žarite. 
No, saj veste kako?  (smeh) 
Vsekakor, vsekakor pa je to nekaj, kar je res dobro pomisliti. Ker, če tega v življenju ni, se ne 
počutite ravno najboljše. Ampak, z vsakim pa tako ali tako to ne morete delati, ker tako ne 
čutite niti zaradi moralnosti, zaradi drugih postavitev, ampak delajte vedno tako kot začutite. 
Ampak, saj ste odrasli. Veste, kako in kaj. 
 
Pa dajmo še komu kakšno mesto za kakšno vprašanje. 
 
»Lepo pozdravljeni. (Jasara) Tudi jaz se vam zahvaljujem za vsa znanja in za vso podporo, ki 
mi jo dnevno dajete. (Jasara) Vprašanje bi pa imela, kako nam lahko drugi črpajo našo 
energijo, če nismo na to pozorni oziroma in se takrat čutimo potem utrujene?« 
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Kadar je človek nekako nepoučen in neuk, energije Vesolja, Vesoljnega stvarstva nikoli ne 
pravijo, da je nekaj tako oškodovano ali tako hudo poškodovano, da bi dejali, da bi vas 
kaznovali ali, uf, postavili v takšno postavitev. Nikoli! 
 
Ko pa vi dorastete in pridete do informacije, s katero počasi sestavljate neko ravnovesje 
Vesolja ali vsegá, iz česar ste, pa pomeni, da zavestno delate nekaj, kar potem povzročate in 
posledično vidite tudi in opazujete, kaj vse se dogaja. 
 
Torej, dokler je človek neuk in iz neukosti in nevednosti, v upanju, da je to dobro, dela 
nekaj, ni kaznovan. Ni oškodovan na takšnemu merilu, da bi ga Bitja Vesoljstva, ali nekoga 
ali ali nečesa, pač oškodovala ali okarala. 
 
V momentu pa, ko človek doume in razume, kako kakšne postavitve tečejo in da ne sprejema 
to s hvaležnostjo, vendar kot nekaj: »To mora tako biti! Ta mora tako poslužiti! Ti pridi in 
naredi in mi očisti čevlje! Ti naredi in mi ozdravi to! Ti mi naredi tisto!«  
In tako ukazujete. Nikoli ne boste ukazovali Svetlobi, ampak vedno Temi. In ko ukazujete 
Temi, pride Tema in je najbolj ponosna, da je to prav Ona, ker ste pozvali točno tisto, kar 
rabite. Temo. Ego. Tisto nekaj, kar ste morda že bili. Tako, da, tukaj je mnogo, mnogo vsegá. 
Da ne Bom nekako zahajal. 
 
Torej, pomembno je, da imate informacijo. Da se zavedate Veličine. Da ni nič samo po sebi 
umevnega. Da ni nekaj, kar tako – od nekod, od nečesa, od Boga. 
 
Bog nima bele energije. To se zavedajte!  
Bog ima Energijo kristalne, prosojne energije, katero vaše oko ne vidi. Zato jo ne morete 
opevati, da jo dobivate od Boga. Ampak je tako mogočna! Če vas prelije ta energija, imate 
občutek, da ste vliti v Njegovo kompaktnost. Imate občutek, kot bi vas vosek prelil in vlil v 
notranjosti in imate občutek, da vas privzdigne. Toplota vas prelije preko celega telesa. 
Globoka ljubezen, tista neka globina se priteka preko te energije. 
 
In tisti, kateri so okusili kdajkoli ta Vir energije, so si ga pomnili in zapomnili v večnosti, ker je 
to nekaj tako lepega in tako popolnega, kot je popoln Njegov vir, katerega imate v 
notranjosti, iz katerega vi lahko črpate, iz katerega vi lahko sebe izražate in s katerim lahko 
sodelujete.  
Ampak, niste nikoli vi tisti, kateri lahko izberete, s kom boste sodelovali, ampak sodelujete 
samo na principu svojih dejanj, svojega izživetja, svojih dokazovanj. Kar sejete, to žanjete! 
 
KAKO OCENITI SAMEGA SEBE? 
 
Najtežje od vsegá je oceniti samega sebe! 
»Jaz Sem popoln mož. Res Sem danes v lepi »kiklci«, v kratkemu krilcu, ampak Sem popoln!« 
Kako boste vedeli, da nisem popoln? Ali boste lahko vedeli? Morda Mi tudi kakšne »štiklce« 
dobro pristojijo? 
 
Vse je popolno, če diha človek, posameznik ali oseba z nečem. Ampak, bistvo je, da vi 
začutite. Ko vi začutite, v momentu, v meni, na meni, v nečemu nepopolnost, nekaj, kar 
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vas oblije znoj, strah, bolečina, trepet, drget – takrat se vprašajte: »Ali je to to? Ali ni to 
to?« 
In ko začutite ledenično sapo, katera vas pretrgava, je to nekaj, kar ni ravno tako, kar tako. 
To si zapomnite! 
 
Ko nekaj čutite, ko nekaj začutite kot val Ljubezni, kot Nekoga, kateri se trudi za vas, kateri 
vam daje vse za vas in vas pelje v postavitev, da delate, da morate narediti, postoriti in 
dati nekaj od sebe, to je nekaj, kar bo vredno in obveljalo. 
 
Bitja, katera pridejo in naredijo in vas pogostijo in vam dajejo in razdelijo – vam je težka! 
Zakaj? Zato, ker je v Našemu svetu obstoja DAM – DAŠ.  
 
Tudi vi ste taki. Ne morete opevati, da ste drugačni! DAM – DAŠ.  
Dali boste petkrat jesti. Dali boste desetkrat jesti. Nič ne boste dobili – ne boste več dajali. Ali 
pa? Tudi pri vas se ta meja konča. 
 
Torej, vse v obstoju je pretok energije. DAM – DAŠ pomeni pretok energije. 
Vendar, ker Mi velikokrat uporabljamo vaše preproste izraze in vam res poskušamo pričarati 
in pripeti in spustiti v globino, da začutite, da razumete Naš jezik ali Naša Energija je tako 
obsežna, da ne Bom dejal Veličastna, ker se bi potem že lahko Mi počutili, da Smo kaj več, pa 
Nismo.  Smo ravno tako tukaj na Zemlji, ker delamo z vami, tako vi z Nami, se pravi, je to ta 
pretok energije, je to nekako približno enakopravno. 
 
Vendar, vsako informacijo, katero dobite – ne jo vzeti kot slabo. Vzemite jo kot dobro.  
 
In veste zakaj?  
Zato, ker na podlagi tegá pričnete razmišljati. Zato, ker na podlagi tegá postajate pozorni. Na 
podlagi tegá pričnete opazovati. In ko pričnete opazovati, pričnete sodelovati. Ko 
sodelujete, pričnete rasti. Ko rastete, ste zmagovalci. To je bistvo vaše zmage! 
 
Zato delajte. Vse, kar delate in vse, kar delate z ljubeznijo, ni nikoli napák postavljeno. Je 
pa dobro, da veste. 
 
S temi mogočnimi besedami bi se Jaz za danes tudi poslovil. 
 
Še na nekaj vas moram, moram – moram malo okarati! 
 
Veliko je teklo misli, zakaj Smo dejali danes, da naj se posedejo nekateri v prve tri vrste. 
Uuuff, malce pekoče!  
Nič žalega do nikogar!  Ponižno prosim, ne vzemite kot nekaj, da je to karkoli slabega. 
 
Vendar, vsako druženje v nadaljevanju Bomo dali možnost in priložnost, da se lahko tisti, 
kateri so bili v zaostanku z morda drugimi druženji in vam primanjkujejo kakšna druženja, da 
se posedete malce bližje, kjer vaši Sodniki oziroma Razsodniki in Usojevalci imajo odprto 
neko širino neke plasti. In tam bodo masovno podajali do konec leta vse energije, katere 
bodo primanjkovale iz raznih druženj, iz raznih drugih postavitev. 
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Vendar, to ne pomeni, da Bomo delili in da Smo razdelili samo prvim trem, ampak Smo točno 
vedeli, kdo se bo presedel in želimo, da res – posedite se, menjavajte se. Tudi zato, da se 
boste dobro počutili in dobro zaznali, kako izgleda pretok malce bližje, malce zadaj, malce 
spredaj. 
 
Vendar, vsi tisti, kateri ste odstopili določeno mesto in ste bili morda malce, malce užaljeni, 
ste dobili neko posebno daritev zato, ker ste bili tako prijazni in tako kolegialni do vseh 
ostalih, da boste zaznali v nekemu momentu kot neki utrip nečesa, kar vam bo zopet 
blagodejno dal.  
To pa je povezava z nečem, kar je materija in kar ste vi, kar pa Bomo prebujali in podarjevali 
vsem vam v času decembra, decembrskega druženja, kjer bo res eno izmed res veličastnih 
druženj. Ker že sedaj pripravljamo res daritve za tiste, kateri nas boste začutili kot to, da se 
želite graditi, oblikovati. Morda vsaj malce razmisliti, kaj dati na obronek, če vam kaj ne bo 
blizu. Nič zato! Nič slabe vesti. Izberite tisto, kar začutite. Če vam 50 predavanj ni blizu, 
morda bo ena beseda, morda bo ena misel segla vam do srca. In je dosežen namen. To je 
bistvo Naše zmage. 
 
Vsekakor pa želim, da se imate radi, da se spoštujete in predvsem sodelujete. 
 
Želim vam še naprej en res prijeten in res srčen, lepi dan. 
 
Pozdrav. 
 
 
 


