
PRINAŠALCI SVITA

Barbara Marciniak dovoljuje da se vse te informacije delijo svobodno, razen v 
primeru prodaje. V primeru prodaje je potrebno imeti njeno pisno dovoljenje.

In her dedication to the enlightenment and transformation of Planet Earth, Barbara has invited us 
to freely share the information that was presented by the Pleiadians, so long as it is not sold. 

However, the information remains the property of Barbara Marciniak, and Bold Connections, under copyright 
protection, and it may not in total of in part be reproduced in other forms without her written permission.

Razsvetljenstvo ljudi in transformacija planeta Zemlje je vodilo 
pri Barbarini odločitvi o brezplačni delitvi in širjenju informacij.

Barbara Marciniak
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KAZALO

1. Odposlanci nekega drugega časa

2. Prastvarnik na poti

3. Kdo so vaši Bogovi?

4. Spomini v zoni svobodne volje

5. Kdo v sebi nosi linijo Svetlobe?

6. Odklenite zgodovino

7. Več-dimenzionalno integriranje/stapljanje

8. Izven vsesplošne tiranije

9. Popolnoma nove meje

10. Popolnoma novi koncept Svetlobe

11. Zakaj tu pravzaprav gre? (Katera so pravila te igre?)

12. Nošenje Svetlobe je veličastna naloga

13. Kakšen je vaš namen?

14. Emocije – skrivnost v časovnih kronikah

15. Iniciacija Zemlje skozi integriteto

16. Heretiki pred časom

17. Jezik Svetlobe

18. Simfonije zavesti

19. Razpihajte notranji plamen

20. Seksualnost – most do višjih nivojev zavesti

21. Vaša Obveza in Vaše Posvetilo, da bi se razvili v tretji dimenziji

22. Galaktični plimni val Svetlobe

2



1. ODPOSLANCI NEKEGA DRUGEGA ČASA

Mi smo Plejadanci,  energetski  kolektiv  in  prihajamo iz  vaše prihodnosti.  Za nami je dolga 
zgodovina. Naši predniki so prišli  iz vesolja, ki je že izkusilo svoj konec. Vi zdaj delate na 
planetu,  ki  pravkar  stoji  pred zaključkom nekega ciklusa,  mi  pa  smo tu,  da vam pri  tem 
pomagamo. Ta transformacija se najavlja že eone. 

To kar se sedaj dogaja na Zemlji, se bo odrazilo v celem vesolju. Zaključek ciklusa pomeni, da 
vi razumete, kdo ste, da bi lahko nadaljevali ta eksperiment. Naši predniki so prišli iz vesolja, 
ki je izkusilo svoj konec. Oni so spoznali, da je Prastvarnik vzrok vsega, oziroma, da je vzrok 
vsega izkustvo Prastvarnika skozi čas. Oni so spoznali svojo pravo prvinsko naravo, to pa je 
MOČ USTVARJANJA. Ko so to spoznali, so razumeli, da smo MI vsi STVARNIK. 

Kakor vedno kadar neka kreacija pride do konca svoje poti, so naši predniki imeli na izbiro ali  
se vrnejo k Prastvarniku ali pa enostavno gredo naprej. Odločili so se, da pridejo v to vesolje,  
ker so spoznali, da boste tudi vi nekega dne pripravljeni na zaključek ciklusa. Naši predniki so 
bili eni od originalnih ustvarjalcev planeta Zemlje, ustvarjalcev, ki so s polno znanja in ljubezni 
»sejali« svetove in civilizacije. 

Zaradi  njihovih  kvalifikacij,  radi  so  kreirali  svetove,  ravno  tako  kot  dirigenti  radi  dirigirajo 
orkestru. Naši predniki so tudi VAŠI predniki in mi vas radi imenujemo naša »stara družina«, 
kar pravzaprav tudi ste. Naši predniki so dali dele svoje DNK originalnim ustvarjalcem Zemlje 
in ta DNK je postala del človeške genetike.

V eni verziji našega »sedaj« obstaja prostor tiranije in nemira. Mi smo videli verjetne verzije 
Zemljine prihodnosti, v katerih vladata enaka tiranija in kaos. V tridimenzionalni resničnosti je 
čas  zelo  napačno  razumljen.  Vi  verjamete,  da  se  čas  meri  v  sekundah.  Čas  je  precej 
kompleksnejši, kot si vi lahko predstavljate. Čas pravzaprav kodira informacije in se z njimi 
igra. Zato se vi lahko istočasno nahajate v različnih realnostih - če čas raztegnete, zvijete, 
obrnete,  ukrivite.  Vi  lahko  tako  rekoč  skočite  na  eno  eliptično  linijo  in  doživite  neštete 
realnosti, enostavno premikajoč se po tej elipsi in odkrivajoč, da čas ni nič čvrstega, kakor tudi 
ne realnost.

Kakor realnost ni čvrsta niti determinirana, tako niti prihodnost ni čvrsta niti determinirana – 
mi ravno zato zdaj vidimo to možnost, da spremenimo »možnosti za prihodnost« na precej 
pozitivnejšo prihodnost za Zemljo.

Mi želimo ponovno prinesti Svetlobo na Zemljo in jo privesti do njenega prvotnega namena, da 
postane veličasten med-galaktični sedež za izmenjavo informacij. Tako smo prišli nazaj v čas, 
da posadimo seme, ki bo povzročilo spremembo na bolje. Ta sprememba ne bo vplivala samo 
na Zemljo, ampak na vašo prihodnost, našo sedanjost in celo vesolje.

To so čudovite novice. Vi  ste inkarnirani na Zemlji  v času in prostoru, v katerem se bliža 
precejšnja evolucija. Veliki skok v razvoju se bo kmalu zgodil in vi ste prišli, da bi sodelovali v 
njem. Niste sami in prepuščeni samim sebi, ker prihaja dosti drugih »energij«, da bi tudi one 
sodelovale v tem velikem projektu.

Okoli Zemlje se zdaj zbirajo »matične ladje«, ki služijo kot transformatorji energije. Na Zemljo 
zdaj prihajajo svetlobna žarčenja, ki z vami delajo že eone. Ta žarčenja svetlobe, oziroma 
žarčenja informacij, so usmerjena direktno na Zemljo. Kadar se te informacije pošiljajo proti 
Zemlji, jih mora vaše telo biti sposobno sprejeti, transformirati in jih posredovati vsem ostalim 
v vaši  okolici.  Mnogi  od vas  bodo vzpostavili  direktno telepatsko  zvezo s  temi »matičnimi 
ladjami« in lahko boste sprejemali raznovrstne informacije - po želji.

To kar zdaj sledi na Zemlji, je evolucija super-zavesti, VAŠA evolucija v najvišji možni aspekt 
vašega bitja. Ne skrbite o tem, kako boste postali super-zavestno bitje, VI to že ste, tega se 
morate samo spomniti.
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Od časa  harmonične  konvergence  (1987),  se  goste  plasti  okoli  Zemlje,  s  katerimi  je  bila 
obkrožena, redčijo in razpirajo. Od takrat ste konstantno bombardirani s to energijo iz vesolja 
in nivo te energije se konstantno povečuje, v toliki meri, kolikor je še lahko prenesete. Vi se 
sedaj pospešeno razvijate in vsako leto odslej se vam bo zdelo kot deset let, preživetih v 
prejšnjem stoletju. 

Čutite, koliko ste že zdaj dosegli v osebnem razvoju in čutite kdo boste, če nadaljujete s tem 
tempom. Tako bo, kot da bi živeli sto let v enem desetletju. Preplavljeni boste s spomini in tudi 
mnogimi drugimi stvarmi.  Mnogi  od vas  bodo potovali  z  vesoljskimi  ladjami,  v  razne dele 
sončnega sistema. Medtem ko vstopate v »DOBO SVETLOBE«, se vam bodo odprli mnogi novi 
svetovi,  o  katerih  niste  niti  sanjali,  da  bi  lahko  obstajali.  Šli  ste  skozi  mnoga  obdobja: 
bronasto,  železno,  industrijsko,  informacijsko.  Ta  obdobja  ste  se  učili  lekcije  o  sajenju, 
kultiviranju, vzgajanju - enostavno o možnostih manifestacije življenja v tretji dimenziji.

ZDAJ se bliža veliki PREHOD, dimenzionalni premik, skozi katerega se gostota tretje dimenzije 
zmanjšuje, tako da se lahko gibljete v višje dimenzije, v katerih telo nima takšne gostote 
materije. Prišli ste sem, ker ste želeli upravljati svoj evolucijski proces in ker ste želeli živeti z 
njim. To bo zelo vznemirljivo, ker to pomeni,  da boste funkcionirali  v različnih stvarnostih 
hkrati.

VSI možni odgovori na vaša vprašanja so zakopani globoko v vas. Vprašanja, ki vam sedaj 
prihajajo v vašo zavest, prihajajo, da bi VI našli odgovore na njih v VAS SAMIH. Da bi VI dobili  
te odgovore, morate za začetek verjeti, da so shranjeni v VAS. Človeštvo se zdaj uči veličastne 
lekcije. Ta lekcija je - da vi spoznate svojo BOŽANSKOST, vašo povezanost z Prastvarnikom in z 
vsem kar obstaja. Lekcija je, da je VSE POVEZANO in da ste VI DEL VSEGA.

V širinah vesolja obstaja nešteto kultur in skupnosti in od samega začetka prihajajo in odhajajo 
z vašega planeta. Ne samo mi - Plejadanci, ki smo vam prišli pomagat, mi smo samo ena 
skupina.  Tu  so  še  mnogi  drugi  in  vsi  so  tu  iz  različnih  razlogov.  Večina  jih  je  tu  zaradi 
dvigovanja vaše zavesti, vendar so mnogi tu tudi iz drugih razlogov.

V  preteklosti  ste  šli  skozi  mnoga  pomembna  obdobja.  Mnogi  od  vas  so  pred  eoni  dobili 
priložnost, skozi delo z višjimi nivoji spoznati Zemljo in delati na njej. Poznate težave, skozi 
katere  je  prehajala  Zemlja,  kot  na  primer  kolikokrat  so  se  premikali  Zemljina  skorja  in 
kontinenti in kolikokrat je prišla pomoč z neba.

Informacija je takrat bila izkrivljena, ko so tiste, ki so prišli z neba, da bi vam pomagali v 
razvoju, spremenili v Bogove. Kot otroci, ki idealizirajo odrasle, ker lahko naredijo nekaj, kar 
oni ne morejo, je vaša skupnost spremenila v Bogove tiste, ki so bili tehnološko razvitejši in so 
lahko delali stvari, ki jih vi niste mogli. 

Vi  ste  tu,  da  spremenite  ravno  ta  koncept,  način  po  katerem  nastajajo  taka  verovanja. 
Tridimenzionalni svet je svet velikih izzivov, ki dovoljuje fantastične omejitve. Skozi te omejitve 
se formirajo strukture in skozi ta proces - omejevanja in ne-omejevanja- spoznavate da ste 
pravzaprav del Prastvarnika in da je Prastvarnik ta, ki želi občutiti to IZKUSTVO.

Vi ste veličastni, člani Družine Svetlobe in ste tokrat prišli  na Zemljo z nalogo, da kreirate 
spremembo, premik, da pomagate pri prehodu. Ljubezen je pri tem ključni element. Vesolje je 
sestavljeno iz ljubezni. Sedanja tehnologija na Zemlji se bo lahko razvila samo do določene 
stopnje, ker človeštvo še vedno ne razume – da je ljubezen nujno potrebna.

Energija lahko zavzame vse možne oblike kreativnosti, ampak ko je pri tem osnovni motiv 
pohlep in sovraštvo, ali katerakoli emocija, ki ne teži proti Svetlobi, se lahko napreduje samo 
do določene stopnje razvoja. Za to stopnjo vibracij (na primer vodeni od sovraštva ali pohlepa, 
op. prev. ) je na razpolaganju samo določena mera informacij. Če pa je nekdo sposoben čutiti  
ljubezen, ljubezen proti vsemu kar obstaja, so mu odprte vse možnosti.
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Vaš  načrt  je  vrniti  na  Zemljo  koncept  SVETLOBE,  ki  je  koncept  INFORMACIJE  in  koncept 
LJUBEZNI - ki je kreativnost. Za tak načrt so potrebni ravno odpadniki kot »Družina Svetlobe«, 
da pridejo v sistem, ki je bil eone pretežno mračen in da naredijo spremembo.

Tudi mi smo odpadniki, prav tako kot vi. Tudi naš lastni sistem potrebuje transformacijo. Mi 
delujemo kot iniciator skozi »Družino Svetlobe« v raznih sistemih - da bi tako spremenili naš 
lastni sistem. Če vi z ljubeznijo in odgovornostjo dvigujete svoj nivo zavesti, nas to hrani, dela 
močnejše  in  širi  našo  zavest,  tako  da  se  mi  lahko  dalje  razvijamo.  Tako  da  –  kakor  mi 
pomagamo vam, tako tudi vi nam pomagate na isti način.

Kam vas bo odpeljala  ta  sprememba? Mi  želimo, da  postanete kvalificirani,  da ZAVESTNO 
ustvarjate in oblikujete nove svetove. Vi se zdaj pripravljate, da bi dali vašo »žetev« dalje, da 
pripravite svoje seme in da boste vrsta, ki bo posejana v mnoge nove svetove, ki se ravno 
formirajo. Zato, ker so v vašem spominu shranjene informacije o tem kar se je dogajalo na 
Zemlji, boste sposobni UČITI druge in zavestno držati smer v katero se bodo ti novi svetovi 
razvijali. Ravnokar sodelujete v enem veličastnem načrtu. VSI VI ste želeli priti ravno v tem 
času na to mesto. Bili ste prepričani, da boste v tem načrtu uspeli.

Preden ste prišli  sem, vam je bilo rečeno, da boste prejeli  vso možno pomoč, ki  jo boste 
potrebovali, na različnih točkah vašega razvoja, da bodo v vaše življenje prišle razne entitete in 
vas aktivirale in spomnile na nalogo, ne pa tudi, da bodo opravile nalogo namesto vas. MI smo 
eni od teh AKTIVATORJEV, mi smo katalizator. 

Ko vi slišite »Plejadanci«, vi čutite povezanost, ker vam mi nudimo podporo v odkrivanju vaših 
lastnih informacij, vašega lastnega znanja. Ko delamo z vami, je naš namen, da se spomnite 
kdo ste VI, tako da sami odkrijete največji izvor vaše lastne inspiracije. Mi želimo, da ste vi 
sami sebi največja inspiracija. Če postanete sposobni tako živeti, boste postali inspiracija za 
vse druge v vaši okolici, za vse, s katerimi se srečujete in takrat boste resnično živeli vašo 
lastno SVETLOBO in to je nekaj izjemnega in posebnega.

Spomnite se, mi smo tu iz naših razlogov, vi pa iz vaših, vsi mi pa smo tu, da bi se skupaj 
razvili in ustvarili novo vibracijsko frekvenco. Mi želimo končati stare obrazce verovanja, ki na 
vse gledajo kot na ločene posameznike. Mi želimo kreirati igro sodelovanja in zavezništva in 
vam dajati informacije, ki bodo prodirale do srčike vašega bitja in se vas dotaknile, ne glede na 
to, kar ste do zdaj verjeli.

Mi,  skupina  ki  se  pogovarjamo z  vami,  imamo namen izpopolniti  našo  lastno  biografijo  z 
določenimi zanimivimi izkustvi. Ko smo se prvič obrnili na vas, leta1988, je bil naš kolektiv 
sestavljen  med  50  in  75  bitji,  nekateri  od  njih  so  fizični,  nekateri  nefizični,  vsi  pa  smo 
Plejadanci.  Naše  število  je  konstantno  raslo  in  naš  kolektiv  sedaj  šteje  okoli  100  bitij  iz 
različnih sistemov. Zdaj nas lahko kličete Plejadanci Plus. 

Tudi v naši stvarnosti so taki, ki ne verjamejo, da lahko dosežemo, kar nameravamo doseči z 
vami.  Oni  menijo,  da  preveč  tvegamo,  vseeno  pa  napeto  čakajo  in  opazujejo,  kaj  se  bo 
zgodilo. Nekateri ljudje v vašem sistemu verjamejo, da smo tukaj, da bi širili strah, ampak mi 
tega ne vidimo tako. Ne želimo strašiti nobenega od vas. MI vas enostavno želimo informirati. 
Če sedite v temni sobi in slišite glasove, je to lahko strašljivo. Če pa prižgete luč, da vidite, kaj 
te glasove povzroča, pa več ni tako strašno. Želimo, da ste informirani - da spoznate s čim vse 
imate opravka. Svetloba je informacija, ignoriranje je tema. Mi želimo, da delate s svetlobo, ne 
pa v temi.

Z vami delamo, ker želimo razširiti našo lastno zavest v smeri več svobodne volje in izražanja. 
Enako kot je vaša naloga, da spremenite sistem, v katerem se nahajate, je tudi naša naloga, 
da spremenimo svojega. Seveda imamo tudi mi tu svoj namen in smisel. Kot smo že povedali,  
prihajamo iz vaše prihodnosti in imamo na nek način polne roke dela. Mi potrebujemo vas, kot 
vi  potrebujete  nas.  Vi  kot  člani  »Družine Svetlobe« lahko implementirate  fantastične nove 
možnosti v verigo možnih realnosti, ki bodo implodirale v vašo realnost v naslednjih dvajsetih 
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letih od zdaj, samo zato, ker vi fizično živite na tem planetu. Vi ste tisti, skozi katere se bo 
zgodila transformacija. Vse kar počnete, ima vpliv na nas. Mi smo tu, da vam pomagamo, da 
vas učimo in da se tudi sami razvijamo, medtem, ko gremo skupaj skozi ta proces. Mi vam 
dajemo našo verzijo pogleda na stvari, samo da bi se vi dvignili na višji nivo zavesti. Ne želimo 
reči, da je ta naša verzija popolna resnica. 

Naša učenja imajo cilj,  naše zgodbe pa so tako sestavljene, da vas dvignejo na višji  nivo 
zavesti.  To je  naš  namen. Besede,  ki  jih  mi izbiramo in  koncepti,  o katerih  govorimo, so 
sprožilci  za  kode,  ki  so  shranjene  globoko  v  vaših  telesih.  Vaša  telesa  čakajo,  da  bodo 
vprašanja postavljena, tako da vi lahko pridete v resonanco z odgovori, ki so v vas, tako da se 
vaš celični spomin lahko začne spominjati tistega, kar že ve. Medtem ko vam mi to govorimo, 
se boste začeli spominjati. Ko se obračamo na vas, želimo razširiti vašo predstavo o stvarnosti, 
ampak ne razumite vsega,  kar mi rečemo, dobesedno.  Vedno sledite širšo spiralo, ki  vam 
dovoljuje videti popolnejšo sliko. 

Nikoli se ne ustavite pri naši definiciji določene ideje, ker mi smo tu, da razširimo vaš pogled 
na svet in da pretresemo vaše kletke, da bi se počasi aktiviralo vaše pravo znanje, prvinsko 
znanje, ki je shranjeno v vas. To je prostor, kjer so informacije in mi smo prišli zbuditi to mesto 
v vas. Mi vam želimo nakazati ideje, o katerih boste lahko dalje razmišljali.  Mi vas želimo 
opogumiti – da ne ostanete »zalepljeni« na eni ideji in da se spustite tudi v tisto, česar se 
bojite.  Razumite,da  kadar  se  soočite  s  tako  imenovanimi  temnimi  deli  vaše  osebnosti, 
ustvarjate možnost osvobajanja za vse.

To nas vodi nazaj do prvega in zadnjega načela: MISEL USTVARJA! Ne glede na situacijo, v 
kateri ste se znašli, vanjo vas je pripeljala moč vaših misli. Vaše globoko prepričanje, da misli  
kreirajo, bo transformiralo vaše izkustvo in celoten obstoj na planetu. Mi vam priporočamo, da 
izprašate vsakogar, ki vam vse točno definira in trdi, da so njegove izjave absolutno točne. 
VAŽNO je, da slišite čim več različnih mnenj in čim več različnih zgodb. 

Poslušajte, kaj vam kdo pove in začutite, kakšen je občutek v zvezi s to zgodbo. Ali vam koristi 
za vaše lastno dobro? Ali vas dviguje? Mi vas želimo naučiti, da se sami odločite, kaj boste 
storili. Mi vam dajemo informacije, vi pa odločate, kaj boste z njimi storili. Vi ste odgovorni za 
vaše življenje, ne mi. Mi smo ponosni na našo vlogo, glede na to, da vam pripovedujemo 
zgodbe.  V  načinu,  na  katerem  vam  predstavljamo  informacije  je  senzacionalnost  in 
verodostojnost. Kakorkoli, zgodba ki vam jo pripovedujemo, zagotovo ni edina možna, nima 
konca in nikoli ni absolutno resnična. Je samo en fragment, mali delček večje slike.

Ne glede na to, kakšno zgodbo vam pripovedujemo danes, vam zagotavljamo, da vam bomo 
čez leto dni pripovedovali neko drugo zgodbo, ker boste takrat sposobni stvari pojmovati na 
globalnejši  način. Tako se bo zgodba konstantno razvijala. Vaša naloga je da najdete vašo 
identiteto v tej zgodbi, da prepoznate tisto, kar že veste, ne pa tisto, v kar želite verjeti ali pa,  
kar vam je nekdo povedal. 

Vi morate verjeti tistemu, kar že veste v sebi, ker to znanje je vaša vez s Prastvarnikom. Ko se 
počasi začnete spominjati vaše vloge v vsem tem, bo vsak od vas enostavno moral sam vedeti, 
za kaj pravzaprav gre v njegovem življenju. Sami ste izbrali, da ste tu. Vaša naloga je, da se 
spomnite in da ponovno postavite vrednost človeškega obstoja v prvi plan. Vi ste iskani. Vi ste 
bili poučevani za to življenje skozi mnoga življenja in niste prišli nepripravljeni. 

Vse, kar morate vedeti, je že v vas, morate se samo še spomniti vaših priprav. To ni življenje, 
v katerem se boste učili nekih novih znanj. Kot smo že rekli, to je življenje, v katerem se boste 
spomnili tistega, kar že znate, mi pa smo tu, da vas na to spomnimo. To je del naše naloge.
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2. PRASTVARNIK NA POTI

Človeštvo je eksperiment. Ustvarjeno je enako, kot bolj ali manj vse, kar obstaja v tej kreaciji. 
Prastvarnik je začel pred mnogo časa v tem vesolju eksperimentirati z ustvarjanjem, da bi SAM 
SEBE bolje spoznal, sam sebe bolje izrazil in občutil večje zadovoljstvo pri tem izražanju in 
spoznanju. Prastvarnik je v to vesolje vnesel svojo energijo in »podaljške« samega sebe, ki jih 
je obdaril s vsemi svojimi talenti, ki jih je imel. Svobodno, radostno in velikodušno je dal svoje 
sposobnosti in talente. Obstaja ogromno vesolj in ogromno načinov za ustvarjanje le-teh. To 
vesolje  je  ustvarjeno  tako,  da  je  v  njem vse  dovoljeno  –  ZONA ABSOLUTNO SVOBODNE 
VOLJE.

Prastvarnik je rekel svojim »podaljškom« : Pojdite, ustvarjajte in mi prinesite vse to nazaj! To 
je bila zelo enostavna naloga, mar ne? Z drugimi besedami je Prastvarnik rekel : Dajem vam 
sebe  samega,  vi  pojdite  in  svobodno  dajajte  same  sebe  naprej,  tako  da  bo  vse,  kar  je 
ustvarjeno v tem vesolju v svojem bistvu identično meni. Ti »podaljški« Prastvarnika, ki jih 
bomo mi imenovali Bogovi Ustvarjalci so torej šli naokoli in pričeli eksperimentirati z energijo 
Prastvarnika, ki je bila v njih. 

Pričeli so ustvarjati svojo lastno hierarhijo, ki je spet ustvarila svojo hierarhijo, da bi jo obdarila 
s svojim lastnim bistvom in pomagala v razvoju tega vesolja. Na koncu je v eni galaksiji nastal 
načrt: ustvariti Zemljo kot prostor za med-galaktično izmenjavo informacij. To je bil neverjeten 
načrt. Zemlja je bila prečudovit kraj, locirana na robu nekega galaktičnega sistema in lahko 
dosegljiva iz drugih galaksij. Bila je zelo blizu mnogim portalom – energetskim odprtinam - 
skozi katere se energija transportira skozi prostor. 

Takrat  je  bilo  zelo  razburljivo,  čutiti  je  bilo  vznemirjenost  med  kreiranjem  individualnih 
predstavnikov vseh galaksij na planetu Zemlja. Nekateri od Bogov Ustvarjalcev so bili pravi 
eksperti v genetiki. Bili so sposobni skozi njihovo hierarhijo medsebojno povezati molekule – 
kodirane molekule določene identitete, določene frekvence in z električnim nabojem – da bi 
ustvarili ŽIVLJENJE.

Mnoge razvite in zavestne civilizacije v vesolju so darovale svoj DNK– da bi imele predstavnike 
njihove kode na planetu Zemlja. Takrat so ti genetski eksperti kreirali razne vrste, nekatere od 
njih človeške, nekatere živalske, igrajoč se z raznimi variacijami DNK, katere so darovale razne 
civilizacije, da bi pripomogle k cilju: da postane planet Zemlja gigantski center za izmenjavo 
informacij,  center Svetlobe, Živa Knjižnica. Ta načrt za Zemljo je bil  grandiozen. Originalni 
ustvarjalci Zemlje so bili člani Družine Svetlobe – bitja, ki so delala in ki so povezana z enim 
aspektom zavesti, ki mu pravimo SVETLOBA. SVETLOBA je INFORMACIJA. 

Družina Svetlobe je kreirala informacijski center, ki so si ga zamislili. Imeli so v načrtu, da 
Zemlja postane prostor, kjer bodo galaksije pripomogle z dajanjem svojih informacij, kjer bodo 
vsi  lahko  sodelovali  in  delili  njihovo  specifično  znanje.  Zemlja  bi  naj  postala  »kozmična 
knjižnica«, prostor neverjetne lepote, prostor, ki bo pokazal, kako se informacija lahko shrani 
skozi frekvenco in genetske procese. 

Izven struktur časa, kakršne poznate vi, lahko mine 100 000 let kot eno leto v vaši strukturi 
časa. Ti Bogovi Ustvarjalci niso obstajali v času, kakršnega poznate vi. Nekaj sto tisoč ali pa 
milijonov let je za njih nič. Različne energije so bile manifestirane. Pred približno 500 000 tisoč 
leti  so  na  Zemlji  obstajale  zelo  razvite  civilizacije.  Ne  govorimo  o  civilizacijah,  ki  jih  vi  
imenujete Atlantida in Lemurija, te so za nas moderne. Govorimo o prastarih civilizacijah, ki so 
zakopane pod ledom globoko pod Antarktiko.

Projekt »Živeče Knjižnice« je postal sčasoma objekt prepira. Bil  je tako zanosen, da ga je 
nekdo želel posedovati. V Zemljini zelo zgodnji zgodovini so se odvijale vojne za posest tega 
planeta. Ste se kdaj vprašali, kdo je lastnik Zemlje? Zemlja je prvovrstno imetje. Verjamete, 
da bi nekaj takega, kot je Zemlja, bilo v vesolju brez LASTNIKA?
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Odvijale so se vojne in Zemlja je postala mesto dualnosti. Določeni Bogovi Ustvarjalci, ki so 
imeli pravico početi, kar hočejo, ker je to zona svobodne volje, so prišli in prevzeli vladavino 
zemlje. Bilo je ravno tako kot danes velike korporacije prevzemajo druge na Wall Streetu. Ti 
Bogovi  Ustvarjalci  so izvršili  invazijo na Zemljo pred približno 300 000 leti  in  zgodovinsko 
gledano je bil to začetek človeške civilizacije. To je približno čas, o katerem vas danes učijo, da 
so  nastali  začetki  civilizacije.  Pravzaprav  je  bil  to  začetek  kasnejše  faze,  faze  modernega 
človeštva.

Ko  se  je  zgodila  ta  invazija,  je  določena  skupina  bitij  zmagala  in  dobila  lastništvo  nad 
teritorijem Zemlje. Ti novi lastniki niso želeli,  da bi bila prvinska Zemljina vrsta – ljudje – 
informirana o tem, kaj se je zgodilo. Če je vrsta NEINFORMIRANA, jo je lažje KONTROLIRATI. 
Tu je obrazložitev: zakaj je SVETLOBA informacija, tema pa pomanjkanje informacij? 

Ta bitja so zmagala in izrinila svetlobo in Zemlja je postala njihov teritorij. Vse to vam daje 
novo sliko o Svetlobi, mar ne? Bilo je veliko radioaktivnosti in nuklearnega opustošenja, mnoga 
področja Zemlje so bila uničena. Originalna vrsta – človeški rod – je bil zdesetkan in razpršen 
povsod po planetu. Tudi ti novi lastniki Zemlje so bili eksperti v genetiki. Razumeli so, kako 
kreirati življenje in so želeli zadržati ta teritorij iz lastnih razlogov. Teritoriji so ustvarjeni in 
vzdrževani od določenih energij iz različnih razlogov. Eden od razlogov je tudi, da je ZAVEST v 
vsem, v vseh bitjih in stvareh.

Zavest komunicira konstantno. Zavest vibrira in je lahko spodbujena, da vibrira na določenih 
elektromagnetnih frekvencah. Elektromagnetne energije zavesti so lahko vodene, da vibrirajo 
na določen način  in  tako postanejo IZVOR HRANE. Kakor  so lahko jabolka pripravljena in 
pojedena na različne načine, tako je tudi zavest lahko pripravljena in konzumirana na različne 
načine. Nekatera bitja so v razvoju lastne evolucije odkrila, da če kreirajo življenje, napolnijo 
to življenjsko obliko z zavestjo, ter spremenijo to zavest s frekvenčno modulacijo, da vibrira na 
določeni frekvenci – se lahko hranijo s to zavestjo in se obdržijo na vladajoči poziciji. Smatrali 
so, da je to način, na katerega Prastvarnik sam sebe hrani. 

Prastvarnik pošilja druge, da kreirajo elektromagnetno frekvenco kot izvor hrane samemu sebi. 
Novi  lastniki  Zemlje  so  imeli  drugačen apetit  in  so imeli  raje  drugačne stvari  kot  prejšnji 
lastniki. Hranili so se s STRAHOM in KAOSOM. Te stvari so jih hranile, stimulirale in ohranjale 
na moči. Novi lastniki so prišli sem pred 300 000 leti. 

To so ta bitja moči, ki so omenjena tudi v vaši Bibliji, v Babilonskih in Sumerskih ploščah in  
podobnih rokopisih po celem svetu. Oni so prišli na Zemljo in reorganizirali človeško vrsto po 
dolgem in počez. Reorganizirali so vašo DNK, vaše genetsko nasledstvo, tako da vi – vaša 
zavest  - vibrira  in pošilja elektromagnetno sevanje samo v enem OMEJENEM frekvenčnem 
spektru, ki služi njim za hrano in ki jih – kot že rečeno - vzdržuje na poziciji moči. 

Originalni ljudje so bili veličastna bitja, imeli so 12 spiral DNK, ki so bile zgrajene iz raznih 
delčkov DNK drugih zavestnih civilizacij v vesolju, ki so pripomogle pri ustvarjanju človeške 
DNK, z darovanjem delov svojih DNK. Ko so prišli novi lastniki, so v svojih laboratorijih kreirali 
človeka, ki je imel le dve spirali DNK – dvojne spirale ali dvojne helikse. 

Vzeli  so originalno DNK informacijo in jo popolnoma razstavili.  Originalno DNK so pustili  v 
človeški celici, ampak je nefunkcionalna, razstavljena, nepovezana in izključena. V človeških 
celicah so svetlobno kodirane tanke niti, tanka pajčevinasta vlakna, ki vsebujejo informacije. 
Ko  ta  pajčevinasta  vlakna  delajo  skupaj,  na  podoben  način  kot  optični  -  svetlobni  kabel, 
formirajo spiralno vijačnico vaše DNK. Ko so vas novi lastniki reorganizirali, so vam pustili le 
eno – dvojno - vijačnico DNK.

Vse, kar ni bilo nujno potrebno za vaše preživetje in kar bi vas informiralo, je bilo izključeno, 
pustili so vas samo z dvojno vijačnico DNK, ki vas je obdržala v stanju kontrolirane frekvence, 
ki  so  jo  lahko  kontrolirali  in  nadzirali.  Okrog  planeta  je  bil  nameščen  frekvenčni  ovoj,ki 
nadzoruje moduliranje in spreminjanje človeške frekvence. Sčasoma je ta ovoj otežil drugim 
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svetlobnim frekvencam, ki  so prinašale informacije,  da prodrejo  do Zemlje.  Če pa so celo 
uspele prodreti do Zemlje – pa tu ni bilo Svetlobe, ki bi jih sprejela. Človeška DNK je bila  
izključena, svetlobno kodirana vlakna niso bila organizirana, tako da kozmični žarki kreativnosti 
niso imeli ničesar, na kar bi se oprijeli ali pritrdili. Kakšna je vaša vloga v tej zgodbi? 

Vi ste člani Družine Svetlobe. Samo dejstvo, da berete to knjigo, kaže na to da ste vi – Družina 
Svetlobe. Za nekatere od vas je vse to - kot sanje. Mi vas spomnimo na to, kar že veste v sebi.  
Prišli  smo na ta planet,  da bi  zbudili  vaše spomine,  da bi  vi  skozi  Zvezo Svetlobe postali 
inspiracija za človeštvo,  da se spomnite KDO ste VI,  da začnete zavestno ustvarjati  svojo 
stvarnost in da spremenite frekvenco na planetu, da zahtevate nazaj vaše lastništvo, ki vam 
pripada s polno pravico: oblast nad vami samimi in tem teritorijem. 

Mi, Plejadanci, smo prišli nazaj v čas – v nekaj, čemur bi lahko rekli naša preteklost, po sledeh 
predstavnikov luči. Prišli smo nazaj na planet, da bi z vami delili frekvenco, za katero se je 
vsak  od  vas  strinjal,  da  jo  bo  nosil  na  tem  planetu  –  z  namenom  spremembe  DNK  in 
reorganizacije  človeške  rase.  To  je  res posebna zgodba.  In  z  lahkoto  bi  lahko šla  na  vse 
naslovnice, da veste!

Originalni ustvarjalci planeta Zemlje ne želijo izgubiti svojega teritorija. Mislite, da se bodo kar 
tako odrekli vsemu? Originalni ustvarjalci so prosili Družino Svetlobe, da pridejo in se počasi, 
skoraj neopazno inkarnirajo eden po eden in prinesejo Svetlobo v obliki INFORMACIJE po poteh 
kreativnih kozmičnih žarkov na prostor, kjer je bila Svetloba izgubljena. Družina Svetlobe je 
pričela delati tukaj, prihajajoč v sistem brez svetlobe in informacij. 

Med mutiranjem zakonov človeštva, so ti kreativni kozmični žarki pričeli prodirati v človeška 
telesa, osebo po osebo, potem pa skupino po skupino. Skozi eone so tako bile v malih količinah 
te informacije prenesene na planet. Ponekod so zaradi tega nastale velike bitke, z namenom, 
da  se  Svetloba,  ki  vedno  teži  k  temu  da  se  izrazi,  zadrži  čim  dlje  od  Zemlje.  Originalni 
Ustvarjalci so vedeli, da je kozmično gledano, to za njih bila lekcija v »dovoljevanju«, da so se 
morali naučiti – razumeti – Bogove Ustvarjalce, ki so jim odvzeli Projekt Zemljo. 

Začeli so ustvarjati njihov lastni načrt in hoteli so ga spraviti v tek ravno v trenutku, ko se bo 
frekvenca na zemlji spremenila, v trenutku, v katerem bodo sedanji lastniki izumrli ali izginili, 
če ne bodo zmogli spremeniti svoje lastne frekvence. Čustva so za neka bitja izvor hrane. 
Nekaterim je izvor hrane ljubezen. Originalni Ustvarjalci želijo spremeniti frekvenco Zemlje v 
frekvenco ljubezni. Izvor hrane za sedanje lastnike jim mora biti odvzet – strah, skrbi, kaos, 
lakota, nemir in obup. Se sprašujete kdo jim bo odvzel ta izvor hrane? VI!

Kot pripadniki Družine Svetlobe ste vi odpadniki. Vi boste spremenili ta sistem, vi ste tu, da 
premagate svoje strahove in pokažete človeštvu, da ni  razloga za strah pred čimerkoli.  Vi 
enostavno  radi  pridete  in  ustvarjate  neugodnosti,  vi  ste  znani  po  tem,  vaša  veja  Družine 
Svetlobe. Znani ste po tem, da vstopate v sisteme in jim spreminjate frekvence – prinašajoč 
informacije. Vaše delo kot člana Družine Svetlobe ni misionarjenje. Vi enostavno vstopite v 
sistem in postanete sprejemnik: sprejemate kreativne kozmične žarke v svoja telesa, telesa, v 
katerih stanujete, dokler ste na planetu Zemlji. Vi ste maskirani v ljudi in dovoljujete, da se ta 
proces odvija v vas.

Vi ste kodirani in čim se začnete spominjati, boste reagirali na načrt, s katerim ste prišli sem – 
da bi sodelovali pri menjavi frekvence. Začeli boste vzdrževati, nositi določeno frekvenco in jo 
živeti.  Vaša  identiteta  kot  frekvenca,  je  vsota  vseh  oddajanj  ali  žarčenj  vašega  fizičnega, 
čustvenega, miselnega in duhovnega telesa – ki žarčijo ali oddajajo elektronske impulze. Ko vi 
živite vašo frekvenco, vplivate na vse in vsakogar – povsod - kamorkoli greste. To je to, kar VI 
počnete ZDAJ. Mnogi od vas že razumejo svojo nalogo, mnogim pa se spomin na to ravno zdaj 
budi.

Načrt, da se spremeni ta frekvenčna omejitev zajema tudi novo re-strukturiranje vaše DNK – 
teh svetlobno kodiranih vlaken. Načrt je ogromen. Zemlja pomaga zdaj na nek način evoluciji 
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celega vesolja. Zemlja je ta kraj, kjer se te stvari dogajajo, ravno zdaj so v teku. To je prostor, 
kjer ta načrt začenja cveteti in kar se dogaja na Zemlji, se bo odrazilo na mnogih svetovih. Kot 
član Družine Svetlobe, ste soglašali s tem, da pridete na Zemljo mnogokrat v mnogih oblikah, 
v mnogih različnih časih – da bi se pripravili na vašo nalogo, da bi razumeli, za kaj pravzaprav 
gre in da bi bili trenirani. 

Potrebno je bilo, da izkusite Zemljo in da se pripravite na čas, ko se bo sprememba frekvence 
resnično zgodila in da se inkarnirate v čim večjem številu – da bi izvršili ta načrt. Družina 
Svetlobe je zdaj na poti združevanja, da se njeni člani združijo. Morate se osredotočiti na to, 
kar  vam je  skupno,  ne  pa  na  tisto,  kar  vas  ločuje.  Kot  člani  Družine Svetlobe,  nevtralno 
prinašate informacije temu planetu – da bi stimulirali lastni razvoj. Potrebno je, da to počnete, 
ker vaš lastni razvoj vpliva na razvoj planeta. Vaša DNK se bo razvila iz dveh spiral v dvanajst 
spiral. 

Teh 12 spiral odgovarja energetskim centrom – ČAKRAM – znotraj in zunaj vašega telesa. 
Milijoni vas so zdaj na tej nalogi in vsi ste soglašali s tem, da boste nosili to frekvenco in izvršili 
nalogo. Samo nekaj vas zdaj postaja popolnih in teh nekaj zdaj vpliva na druge. Kmalu vam bo 
postalo kristalno jasno, kdo ste vi in kakšna je vaša naloga. Ta proces je neverjeten evolucijski 
skok in v naslednjih letih se bo pospeševal bolj  in bolj.  Določeni ljudje že imajo novo re-
strukturiranje 12 spiral DNK. 

Teh 12 spiralnih vijačnic integrira ena z drugo znotraj in izven telesa. Povezanost 12 spiral 
pomeni, da 12 energetskih in informacijskih centrov lahko začne funkcionirati in si pošiljati 
informacije med sabo. Tradicionalno je 7 ČAKER lociranih v telesu, 5 pa jih je izven telesa. 
Povezane  so  z  vibracijami  12  nebesnih  teles,  ki  jih  vi  trenutno  poznate  znotraj  vašega 
sončnega sistema. 

Teh 12 nebesnih teles vibrira z informacijami, usklajeno s čakrami, po vsem vesolju, in so v 
skladu z DNK spiralami v vašem telesu. KO se človeška DNK začne re-strukturirati in ko se te 
informacije začnejo izražati, se bo začela sproščati neverjetna moč. Ljudje bodo samo s tem, 
da pridejo skupaj in skupaj formulirajo NAMERO – postali telepatski sprejemniki za energije iz 
celega vesolja – in tako bodo spremenili sliko vesolja.

To re-strukturiranje vaše DNK mi imenujemo MUTACIJA. Ko boste vi, člani Družine Svetlobe, 
sposobni  dovoliti,  da  se  MUTACIJA  odvija  v  vaših  telesih,  boste  sposobni  integrirati  12 
informacijskih centrov. Začeli boste razumevati, da ste vi tisti, ki ustvarjate vaše izkušnje in 
naučili se boste postati ZAVESTNI USTVARJALCI. 

Še več, postali boste zavestni »spominjalci« tega, kdo ste vi. Ko se vaša10., 11., in 12. ČAKRA 
začno odpirati, se bodo v vaših življenjih pojavile mnoge ne-planetarne energije. Pojavile se 
bodo na planetu, ko vas bo čim več uspelo vzdrževati višjo frekvenco. 10. čakra je povezana s 
sončnim sistemom, 11. z galaksijo, 12. pa z določenim prostorom v vesolju. 

Ko boste zmogli držati te frekvence, boste na planet prinesli informacije, ki bodo šokirale in 
začudile večino prebivalstva. Prišlo bo do zlivanja identitet, stapljanja kultur in pojavilo se bo 
mnogo »novih svetovnih redov«, vse to pa bo rezultiralo v kaosu in zmedenosti. 

Kot  člani  Družine Svetlobe boste  enostavno opazovali  stanje,  ker  veste da kaos in zmeda 
morajo nastopiti, da bi se sedanji sistem zlomil in da bi se sistem lahko ponovno zgradil na 
Svetlobi. Kot člani Družine Svetlobe lahko razumete, da je v teku evolucijski proces in da se 
bodo tisti, ki bodo zmožni prenesti menjanje frekvence, v vsakem primeru razvijali. Zemlja je 
zelo vznemirljiv kraj za živeti na njem v tem času.

To je zelo dober načrt, mar ne?
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3. KDO SO VAŠI BOGOVI

Obstaja precej napačnih razumevanj božanskosti. Vesolje je prepolno inteligentnih bitij, ki so 
se razvila tekom časa in so razvila vse možne sposobnosti, da bi zadovoljila svojo potrebo 
izražanja na kreativen način. Najvažnejše v obstoju in zavesti je kreativnost in ustvarjalnost. 
Kreativnost se izraža skozi mnoge različne oblike.

Pred eoni je bila Zemlja samo misel v umu veličastnih bitij, ki so si zadala nalogo, da kreirajo 
nove oblike obstoja. Mnoga od teh bitij so sodelovala pri ustvarjanju tega vesolja in vi ste jih 
poimenovali »BOG«. To so pravzaprav ne-zemeljska bitja, nosilci Svetlobe, zelo oddaljeni od 
Prastvarnika. MI redko uporabljamo pojem BOG z velikim B. Če pa ga že uporabimo, potem 
mislimo na bitje, ki ga mi poznamo kot Prastvarnika. Prastvarnik je v svoji osebni imploziji 
skozi ljubezen obdaril vse stvari z zavestjo. Vse stvari so Prastvarnik na Prastvarnikovi poti.

Mi sebe vidimo kot podaljšek Prastvarnika, ki vedno zbiramo informacije, doživljamo avanture 
in delamo karkoli, da naredimo naš obstoj še zanimivejši in s tem hranimo Prastvarnika. Ko mi 
tako hranimo Prastvarnika, ga obdarujemo s še več energije, ki jo on daje novim kreacijam. Mi 
nismo nikoli prišli v bližino Prastvarnika. Celo tisti najrazvitejši med nami, z najvišjo svetlobno 
vibracijo, nimajo kapacitete, da bi zdržali v bližini Prastvarnika. Mi nismo dovolj pripravljeni, da 
bi prenesli intenzivnost njegovega žarčenja. Naša želja je, da se v določeni točki naše evolucije 
približamo Prastvarniku in se združimo z njim za nekaj časa. Mi vemo, da je to možno in zato 
težimo k temu.

Da  bi  se  prišlo  v  bližino  Prastvarnika,  je  treba  imeti  visoko  razvito  zavest  in  sposobnost 
shranjevanja informacij. Mnogi ljudje na Zemlji so čutili, da so se združili z Bogom. Možno je, 
da so se združili z delom Prastvarnika, ki je najbolj odgovarjal njihovim vibracijam v tem času. 
Totalna vibracija Prastvarnika bi uničila fizično telo v istem trenutku, ker telo ne more shraniti 
tolikšne  količine  informacij.  Tisti,  ki  jih  vi  smatrate  za  Bogove,  so  samo  majhen  del 
Prastvarnika.

Celo Prastvarnik je mali del nečesa večjega. Prastvarnik vedno odkriva, da je on otrok neke 
druge  kreacije  in  da  se  nahaja  v  konstantnem  procesu  samo-odkrivanja  in  ozaveščanja. 
Spomnite se, zavest je v vseh stvareh in zavest ni bila nikoli izumljena, ona enostavno je. 
Zavest je ZNANJE in ZNANJE je vaša zveza s Prastvarnikom. Ko verjamete v to, kar znate, 
aktivirate Boga v sebi. Zdaj na planetu raste zavest o tem, koliko je ta svet pravzaprav velik 
ter kdo je kdo v tej globalni igri, ne samo, kdo je kdo v tej igri na planetu, ampak tudi v 
vesolju.

Tako kot imate vi hierarhije na Zemlji, ki se jih, ali pa tudi ne zavedate, tako obstajajo tudi 
hierarhije  v vesolju.  Vi  lahko obdelujete  svojo zemljo, plačujete  davke,  se  odločite,  da ne 
greste na volitve ali ignorirate vašo birokracijo. Na podoben način Zemlja ignorira vesoljske 
birokratske strukture. Za vas je važno, da razumete, da take birokratske strukture obstajajo in 
da drugače doživljajo čas kot vi. Drugi spet ne živijo v strukturi časa, kakršno vi poznate. To 
čemur vi rečete leto, je nekaterim mogoče kot en dan. Če to resnično začnete razumevati, 
boste lahko razumeli, zakaj je ta planet ostal prepuščen sam sebi zadnjih nekaj tisoč let. 

Ampak zdaj se stvari ponovno začenjajo spreminjati in soočeni boste z ogromnimi količinami 
novega znanja, ki bodo vstopile  v vaše vsakodnevne obrazce in v sistem vaših prepričanj. 
Prišlo bo do velikega kulturnega šoka in velikega presenečenja. Vi ste prišli sem z določenim 
namenom. Bogovi Ustvarjalci, ki so prekrojili človeško raso, se vračajo. 

Nekateri od njih so že tukaj. Ta planet je bil obiskovan znova in znova in mnoge oblike človeške 
vrste so bile »posejane« skozi raznorazne eksperimente. Bilo je precej pomembnih faktorjev, ki 
so  ustvarili  smer  Zemljine  prihodnosti.  Na tem planetu  so  bile  civilizacije,  ki  so  obstajale 
milijone let in izginile brez sledi. Na vsako od teh civilizacij so vplivala bitja, ki jim vi pravite 
Bog. 
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Na vašo zgodovino so vplivala mnoga Bitja Svetlobe, ki ste jih imenovali Bog. V BIBLIJI, so bila 
mnoga od njih kombinirana tako, da predstavljajo ENO bitje, ampak oni niso bili ENO bitje, 
temveč kombinacija zelo močnih, ne-zemeljskih energij, v obliki svetlobnih bitij. Oni so iz naše 
točke gledanja  bili  močne  energije,  ki  so  vzbujale  strahospoštovanje  in  zato  je  enostavno 
razumeti, zakaj so bili slavljeni in oboževani.

Na Zemlji ne obstaja literatura, ki bi vam opisala pravo sliko teh bitij. Vsi ti Bogovi so prišli  
sem,  da  bi  se  razvijali  in  se  učili,  delali  na  lastnem razvoju,  s  kreativnostjo,  zavestjo  in 
energijo. Nekateri so bili zelo uspešni in so se lekcije naučili z odliko, nekateri pa so naredili 
katastrofalne napake.

KDO so ti bogovi iz prastarih časov?  To so bila bitja, ki  so bila sposobna ustvarjati  in 
premikati realnosti, ter ukazovati Duhovom Narave, da se podrejajo njihovi volji.  Ljudje so 
tradicionalno imenovali bitja, ki so lahko delala stvari, ki jih sami niso mogli, Bog. Ta bitja so 
poznana v vseh starih in prastarih kulturah in o njih se govori, kot o krilatih bitjih in kroglah 
Svetlobe. Svet je poln znakov, sledi in artefaktov o tem, kdo so ti Bogovi bili. 

Kakorkoli  že, tisti,  ki  so želeli  manipulirati  ljudi,  so si  izmislili  lastne zgodbe, da bi  kreirali 
obrazce, ki vas bodo kontrolirali. Vam je bilo povedano, da so ta bitja res Bogovi in jih morate 
oboževati,  jih  občudovati  in  biti  poslušni.  Prav  ta  obrazec  verovanja  je  zdaj  pred  veliko 
spremembo. Resnica bo prišla na dan, resnica, ki bo popolnoma spremenila način, na katerega 
vi vidite svet. Naj se pazijo tisti, ki ne želijo videti. 

Valovi presenečenja se bodo razširili po vsej Zemlji. Bogovi Ustvarjalci, ki vladajo temu svetu 
imajo sposobnost, da postanejo fizični v tej dimenziji, ampak večino časa obstajajo v drugih 
dimenzijah.  Oni  vzdržujejo  zemljo  na  določeni  vibracijski  frekvenci,  da  bi  kreirali 
EMOCIONALNE TRAVME – tako se prehranjujejo. Obstajajo bitja, ki spoštujejo življenje bolj kot 
vse drugo, so pa tudi taka bitja, ki ne spoštujejo življenja niti malo in ne razumejo njihove 
povezanosti z njim.

ZAVEST HRANI ZAVEST. Za vas je težko razumeti ta princip, ker se vi hranite s hrano. Hrana za 
določena bitja je ZAVEST. Vsa hrana vsebuje na neki točki svojega razvoja zavest, ne glede ali  
jo kuhate, pečete ali jemljete iz vrta – vi jo prebavljate, da bi se prehranili. VAŠE EMOCIJE SO 
HRANA ZA DRUGE 

Če  se  vas  kontrolira  in  usmerja,  da  manifestirate  norost  in  uničevanje,  vi  PROIZVAJATE 
VIBRACIJSKO FREKVENCO, ki na ta način vzdržuje te druge, ki se z njo HRANIJO. Obstajajo 
tudi taki, ki se hranijo s frekvenco ljubezni in ta skupina želi POVRNITI pretok ljubezni na tem 
planetu. Želijo preusmeriti to vesolje v frekvenco ljubezni tako, da to vesolje dobi možnost, da 
se izrazi in osnuje nove svetove.

Vi predstavljate odpadniško skupino Svetlobe in ste se strinjali, da pridete nazaj na planet. Vi 
ste  na  misiji.  Pridete  v  ta  fizična  telesa,  jih  prevzamete  in  nameravate  z  močjo  duhovne 
identitete spremeniti fizično telo. Zelo pazljivo ste izbrali genetske linije, v katere ste rojeni, da 
bi imeli najboljši možni začetek vaše misije. Vsak od vas si je izbral, da se rodi v družini, v 
kateri so nekoč bili zastopani člani Družine Svetlobe. 

Nekoč, ko so ljudje živeli na njihovem lastnem teritoriju – na Zemlji in ko so lahko razumeli 
mnoge realnosti,  so  imeli  možnost  biti  več-dimenzionalni,  biti  popolnoma enaki  Bogovom. 
Ravno to identiteto zdaj ponovno budite v sebi. Drugi Bogovi so prevzeli ta teritorij. Enako kot 
podjetja prevzemajo druga podjetja, ker je njihov pokojninski sklad odlično napolnjen, tako so 
tudi Bogovi osvojili Zemljo – ker so njeni skladi odlično napolnjeni. Da bi vi verjeli, da so oni 
Bogovi, so vas genetsko prekrojili. Takrat se je originalna Družina Svetlobe razpršila po vesolju 
in prišla je Ekipa Teme, ki je delala na neznanju in ignoranci.

Vaša telesa nosijo spomine na staro znanje, ki so vam ga ti Bogovi odvzeli, kakor tudi željo, da 
povrnete to znanje. Bogovi, ki so to storili, so veličastne vesoljske kreature. Oni lahko ustvarijo 
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mnogo  vrst  manipulacije  in  manipulirajo  realnost  na  različne  načine.  Ljudje  so  v  svojem 
neznanju pričeli imenovati te kreature Bog, z velikim B. Bog z velikim B ni nikoli obiskal tega 
planeta kot eno bitje. Bog z velikim B je v vseh stvareh. Vi ste imeli opravka z bogovi z malim 
b, ki so vas želeli zmesti in biti oboževani, ter so se borili za Zemljo, ker jo smatrajo za svoje  
lastništvo nekje na robu te galaksije, v vesolju svobodne volje.

Pred to invazijo ste imeli neverjetne sposobnosti. Originalnemu bio-genetskemu človeku je bila 
dana neverjetna količina informacij, bil je med-dimenzionalen in je lahko počel mnoge stvari. 
Ko so ti Bogovi Ustvarjalci zavzeli Zemljo, so smatrali, da človeška vrsta preveč ve. Človeška 
vrsta  je  takrat  imela  sposobnosti,  ki  so  bile  skoraj  enake kot  sposobnosti  tistih,  ki  so  se 
predstavljali kot Bogovi. Takrat se je zgodila biogenetska manipulacija in zgodila so se mnoga 
opustošenja. 

Eksperimentalne verzije človeške vrste so bile prinesene na Zemljo s spremenjeno DNK, v 
kateri je bila ta originalna genetska banka podatkov razpršena, ne pa tudi uničena. Na začetku 
je bila vaša DNK popolna. Bila je kot čudovita knjižnica, kjer so bile informacije katalogizirane 
in urejene – sistematsko referencirane in lahko ste našli karkoli, kar ste iskali – v trenutku. Ko 
se je zgodila ta biogenetska sprememba, so se informacije izključile iz tega reda, v katerem so 
prej bile. 

Bilo je, kakor da je nekdo zavrgel referenčni katalog in povrhu vsega še zmetal vse knjige s 
polic na kup. Tako je, od teh osvajalcev naprej, vaša DNK postala razmetana in razpršena. Mi 
vam zdaj pripovedujemo to zgodbo, definitivno obstaja zgodba o tem. Mi ne govorimo vašemu 
logičnemu umu, mi govorimo vašim spominom, da se lahko spomnite, da ste sodelovali v tej 
zgodbi. Na ta način se boste pričeli spominjati, kaj se je zgodilo in kdo ste vi v vsem tem 
procesu.

Kompletna genetska informacija je bila razmetana, ni imela nobenega reda, ampak je pa bila 
puščena znotraj celic. Edina stvar, ki vam je bila puščena, da se igrate z njo, je bila ena dvojna 
spirala. Mnoge od bank podatkov v sklopu te dvojne spirale so bile zaprte, zapečatene, tako da 
ste vi takrat pričeli delovati z zelo malo informacijami. Bili ste zelo dovzetni za manipulacijo in 
kontrolo s strani aspektov zavesti, ki so sebe predstavljali kot Bog z velikim B. 

Zavojevalci so si vzeli obstoječo vrsto, ki je bila res veličastna vrsta in si jo prekrojili za lastne 
potrebe, za lastno korist. Prekinili so informacijske frekvence znotraj človeških bitij, spremenili 
DNK in vam dali samo dvojno spiralo, da bi vas lahko držali v neznanju in ignoranci. Vaša 
sprejemna frekvenca je bila enostavno izključena, tako da niste mogli več izbirati postaj na 
skali vašega lastnega radio – sprejemnika. 

Ti  Bogovi  Ustvarjalci  so  želeli  spremeniti  DNK v  človeškem telesu,  ki  pomeni  inteligenco, 
graditveni  načrt,  kodo.  Če  koda  nima  prostora,  na  katerem  bo  operirala,  se  ne  more 
manifestirati v obstoju, ne more se izraziti. Če ste zaklenjeni v malem, ozkem prostoru in vam 
ni nikoli bil dan prostor, v katerem bi lahko rasli, se nikoli ne morete izraziti. Zadnjih nekaj 
tisoč let je vaša koda bila prisiljena v strinjanje z zelo omejeno DNK.

Eden od najvznemirljivejših aspektov obstoja in življenja na Zemlji ZDAJ, je re-organiziranje in 
preoblikovanje vaše DNK. Kozmična žarčenja, ki zdaj prihajajo na vaš planet, ta sprememba, 
je zdaj inicirana, ta sprememba se oddaja in pošilja, znotraj vašega telesa pa prihaja do re-
organiziranja.  Povsod  razmetane  informacije,  ki  v  sebi  nosijo  spomin  in  zavest  o  Živeči 
Knjižnici, se zdaj povezujejo v red. 

DNK se razvija. Nove spirale oz. vijačnice se oblikujejo – tanka svetlobno kodirana vlakna se 
pričenjajo zbirati v svežnje. Razmetane informacije se zdaj združujejo v vašem telesu – skozi 
elektromagnetno energijo Prastvarnika. Mi smo tu, da opazujemo ta proces v vas, kakor tudi, 
da se sami razvijemo. V času tega re-organiziranja, oziroma zbiranja v svežnje – se bo v vas 
razvijal naprednejši živčni sistem, ki bo dovoljeval, da vse več in več informacij pride v vašo 
zavest. 
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Zbudili boste mnoge možganske celice, ki so bile do zdaj »uspavane«, pravzaprav neaktivne, 
poleg tega pa boste pričeli popolnoma uporabljati svoje fizično telo, za razliko od zdajšnjega 
stanja – v katerem ga uporabljate le majhen odstotek. Ta sprememba, ta zavest, vpliva zdaj 
na vsak prostor na Zemlji. Tisti od vas, ki ste Čuvaji Svetlobe in želite popolno spremembo 
sedanje realnosti, ter prinesti druge možnosti, zdaj utrjujete novo frekvenco. Če ni usidrana in 
razumljena,  lahko  kreira  kaos.  Kreirala  bo  kaos.  Zato  se  morate  OZEMLJITI.  Če  se  kaos 
pravilno izkoristi, prinaša stanje re-organiziranosti. 

Čas zdaj kolapsira in energija postaja vse močnejša. Vi ste prišli sem, da prvi uporabljate to 
energijo. Vi boste kažipoti za zavest – medtem ko sprejemate to energijo v vaša telesa – bodo 
ti kažipoti pomagali drugim, da ne bodo morali iti skozi vse, skozi kar greste vi. Mnogi ljudje 
bodo  naenkrat  pričeli  čutiti  to  energijo  brez  kakršnihkoli  priprav  za  to.  Vsi  vi  pritegujete 
Svetlobo – ki je informacija in podatek na planetu, in medtem ko to počnete – ustvarjate nove 
kažipote in nove smeri za zavest, ki raziskuje, brez da sploh rečete besedo. Nove smeri zavesti 
ustvarjajo nove realnosti, nove možnosti in nove načine življenja in obstoja. Zato je kolaps 
vaše družbe neizbežen. V sebi nima Svetlobe, v sebi nima več-dimenzionalnih možnosti, drži 
vas v omejenosti in vam je enostavno tega dovolj. 

Bogovi Ustvarjalci so vesoljska bitja, ki imajo svoj lastni dom v vesolju. Tudi oni se razvijajo. 
Obstajajo tudi taki, ki bi jih želeli izločiti iz »kluba Bogov Ustvarjalcev«, ker nimajo nobenega 
spoštovanja do življenja, ki so ga ustvarili. Preden so zavojevalci osvojili Zemljo, pred 300 000 
leti, so mnogi od Originalnih Planerjev delali tukaj, da bi ozemljili informacijo in ustvarili ta 
gigantski informacijski center, ki bi ga morali uporabljati, da poveže mnoge galaktične sisteme. 

Takrat pa se je zgodila ta vojna med Bogovi Ustvarjalci. Zavojevalci so zmagali in od takrat se 
lahko v raznih starih in prastarih rokopisih berejo njihove zgodbe. Prišli so sem, ker so hoteli 
Zemljo iz mnogih različnih razlogov. V Vesolju Prastvarnika so vse stvari dovoljene. Zato ker so 
vse  stvari  dovoljene,  se  lahko  učijo  mnoge  lekcije.  Nekateri  od  Bogov ustvarjalcev  so  se 
»poročili« in združili svoje linije, ravno tako, kot so se razne evropske in kraljevske družine 
poročale in združevale njihova kraljestva. 

Bogovi Ustvarjalci so mešali eno vrsto z drugo, da bi videli, kaj lahko ustvarijo. Spomnite se, 
oni so poznali genetiko in vse stvari so bile ustvarjene z manifestiranjem in pravilno uporabo 
življenjske moči, ter razumevanjem kako se življenjska moč izraža. V tem trenutku sploh ne 
morete doumeti, kako silen projekt je to bil. Kdo so ta bitja, ki so prišla in uničila prvotni načrt 
za zemljo? 

Kdo so ta bitja, ki jih mi včasih imenujemo »mračne majice« (Dark T- Shirts, op. prev.). Imejte 
razumevanje, ko govorite o teh Silah Teme. Nikar ne recite za njih, da so slabi. Enostavno 
razumite,  da  so  oni  neinformirani  in  da  ustvarjajo  sisteme,  ki  so  neinformirani,  ker  so 
prepričani, da je to način na katerega morajo funkcionirati. Nekoč so se borili in so odrezali  
same sebe od znanja, tako da se zdaj obupno držijo svojega obstoječega znanja in življenja, ki 
so  si  ga  ustvarili.  To  je  življenje,  ki  temelji  na  strahu,  življenje,  ki  ne  spoštuje  drugega 
življenja, življenje ki izkorišča drugo življenje.

Kdo so ta bitja? Oni so REPTILI. Bolje rečeno, ta bitja so deloma ljudje, deloma reptili. Mi jih 
imenujemo Kuščarji (Lizzies, op. prev.), ker mi raje vzamemo stvari manj emocionalno, ampak 
z več humorja, tako da jih vi ne vzamete preresno in se vznemirite in živcirate. Nismo tukaj, 
da bi vas strašili, mi smo tu, da vas informiramo. Vi vse to veste znotraj sebe in ko se pričnete 
spominjati tega, kdo ste vi, bodo nekateri od vas imeli spomine na reptilsko preteklost. 

Vi ste v iluziji, če verjamete, da ste se vedno inkarnirali le kot človeško bitje. Vi se inkarnirate, 
da bi izkusili kreacijo, da zbirate informacije o njej, da jo razumete in spoznate popolnoma. Vi  
popolnoma zagotovo ne greste samo skozi eno izkustvo. To bi bilo enako, kot da bi večerjali v 
isti restavraciji celo vaše življenje in rekli: »Jaz vem vse o hrani.«. To bi bilo otročje. Pričnite 
odkrivati vaše meje, vaše omejitve in razumite, da morate izkusiti mnoge stvari. Briljantnost je 
v vsem OBSTOJU.
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Bogovi  Ustvarjalci  obstajajo  v  mnogih  oblikah  in  niso  vsi  »kuščarji«.  Obstajajo  Bogovi 
Ustvarjalci, ki so podobni insektom. Mi, Plejadanci, smo povezani z Bogovi Ustvarjalci, ki so 
reptilskega in ptičjega videza.  Nekateri  so prišli  iz  vesolja  in  so delali  v raznih kulturah z 
energijo ptic. Če pogledate risbe starih kultur v Egiptu, Južni Ameriki, boste videli znake ptic in 
reptilov. Ptice in reptili so včasih delali skupaj, včasih so se medsebojno bojevali. Ko boste 
lahko razumeli še več, bo zgodba še širša. 

Začeli se boste spominjati vaše preteklosti. Bogovi Ustvarjalci so bili povezani z vami. Ko se vi  
odločite postati starš, imate namen učiti se od svojih otrok, biti odgovorni za njihovo dobrobit 
in jih učiti odgovornosti za same sebe. Enako je tudi z Bogovi Ustvarjalci. Medtem, ko vas 
opazujejo, kako rastete, se učijo o življenju, učijo se o tem, kar so kreirali, tako rekoč se učijo, 
kako biti dobri starši. 

Nekateri Bogovi Ustvarjalci so ustvarili življenje, samo da bi to življenje zadovoljevalo njihove 
potrebe in skrbelo za njih. Hranili so se z vašimi emocijami. Ena od največjih skrivnosti, ki so 
se skrivale pred vašo vrsto je: kakšno bogastvo in izobilje je skrito v emocijah. Vas so držali 
precej daleč od tega, da bi raziskovali svoje emocije, ker bi vi lahko skozi nje odkrili stvari.  
EMOCIJE  vas  povezujejo  z  vašim  DUHOVNIM  telesom,  ki  ni  fizično  in  obstaja  v 
večdimenzionalni sferi. 

Modulacija frekvence je zdaj vzpostavljena in zunanje energije delajo na spremembi planeta. 
Te energije VAS potrebujejo. Oni ne morejo spremeniti planeta od zunaj, planet MORA BITI 
SPREMENJEN OD ZNOTRAJ. Te energije enostavno prinašajo kreativna kozmična žarčenja, ki 
vstopajo v vaša telesa in ustvarjajo evolucijski skok v vašem telesu. Ko boste enkrat razumeli, 
kako PRAVILNO uporabljati emocije in ko pričnete nadzorovati vašo lastno frekvenco, boste 
lahko ta žarčenja pošiljali naprej. 

Takrat ne boste hranili frekvence straha na tem nivoju obstoja. Čim se bo frekvenca strahu 
zmanjšala, bodo sproženi mnogi postopki, da povečajo strah, ker bodo TISTI, KI SE HRANIJO 
S STRAHOM IZGUBILI  SVOJO HRANO. Storili  bodo vse,  da ponovno vzpostavijo  frekvenco 
straha, preden spremenijo svojo lastno frekvenco v frekvenco ljubezni. Kuščarji, »Lizzies« so 
okoli zemlje namestili  naprave, ki povečujejo emocionalne frekvence kaosa in nemira in jih 
tako žarčijo njim okrepljene. To je način, s katerim ostajajo pri življenju.

Da bi vi prišli na določen planet, morate vedeti, kje je PORTAL, da vstopite skozi njega. Vi 
lahko letite skozi vesolje, recimo proti planetu Jupiter, ampak če ne najdete portala, ki vam 
dovoljuje vstop v določenem časovnem segmentu, v katerem na njem obstaja življenje, boste 
pristali na planetu, ki je videti nezanimiv in brez življenja. Portali vam dovoljujejo, da vstopite 
v  tisto  dimenzijo,  v  kateri  obstaja  življenje.  Portali  se  odpirajo  v  koridorje  časa  in  se 
uporabljajo kot zone večdimenzionalnih izkušenj.

Na Zemlji  so  različni  portali,  ki  dovoljujejo  različnim vrstam – Bogovom Ustvarjalcem, da 
vstopijo.  Eden  od  največjih  portalov,  okoli  katerega  se  trenutno  odvijajo  bitke,  je  portal 
Bližnjem  Vzhodu.  Če  pogledate  nazaj  v  zgodovino  Zemlje,  boste  opazili  koliko  RELIGIJ, 
civilizacij in dram je prišlo ravno skozi ta portal. To je ogromen portal z radijem približno 1500 
kilometrov. Zato je na Bližnjem Vzhodu vedno dosti dogajanja.

To je portal, ki ga uporabljajo »Lizziji«. V določenem smislu, so oni tisti, ki gospodarijo s tem 
portalom. Uporabljali so ta portal, da bi ustvarili njihove podzemne baze in votline, iz katerih 
delujejo. Stara civilizacija Mezopotamije, med Tigrisom in Evfratom, je bila vesoljska kolonija 
ene določene vrste, ki je prišla na Zemljo. Kuvajt leži na odprtini tega teritorija. To je portal, ki 
zajema manipulacijo človeške populacije, da bi služil namenu drugih. V populaciji »Lizzijev« so 
taki, ki so hudobni in tudi taki, ki so dobronamerno nastrojeni. 

Zakaj  vam vse to pripovedujemo? Zakaj vi  morate vse to vedeti?  Morate vedeti  zato, ker 
reptilska realnost ponovno vstopa in se združuje z vašo realnostjo. V tem evolucijskem skoku v 
razvoju zavesti,  ne bo dovolj,  da samo enostavno vstopite v ljubezen in svetlobo in jeste 
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sladoled vsak dan. Vi morate razumeti, kako kompleksna in sestavljena je vaša realnost, koliko 
različnih oblik ima in kako so vsi ti delci realnosti en del VAS. 

Vi morate s temi delci skleniti mir, se z njimi zliti in dovoliti, da vsi skupaj implodirate v vašo 
dušo. Na ta način se vračate k Prastvarniku. Imeli boste mnogo priložnosti, da obsojate in 
etiketirate stvari kot slabe. Ampak, ko obsojate in etiketirate, ne boste izkusili in občutili novih 
realnosti. Vedno se spomnite, da je to Zona svobodne volje in da obstaja Božanski Načrt, ki bo 
zadnja karta in ta zadnja karta bo AS. Drama na tem planetu je zelo zanimiva. 

Vsakič, ko v nekem sistemu pride do modulacije frekvence, iz tega sistema izhaja ena zelo 
zanimiva privlačnost. Ta privlačnost priteguje k sebi vse tiste energije, ki so kadarkoli imele 
opravka z vašim sistemom, da bi tudi one bile del te evolucije. Vi privlačite k sebi vse, kar ste  
kadarkoli  izkusili,  tako da lahko izkusite vse, kar morate izkusiti  v zvezi  s tem izkustvom. 
Bogovi Ustvarjalci so pritegnjeni nazaj sem v tem času zaradi Božanskega Načrta. Oni morajo 
sodelovati v tem in razumeti, da se bo frekvenca spremenila. Oni se temu upirajo, kakor se 
tudi mnogi ljudje temu upirajo. Kljub temu si oni kreirajo svoje stvarnosti. Ti Bogovi Ustvarjalci 
so teh 300 000 let pozabili, kdo je ustvaril njih. Pozabili so svoje Bogove.

Vi – člani Družine Svetlobe niste pozabili. Vaša naloga je RAZUMEVANJE. Vaša naloga je, da na 
Zemljo  pritegnete  razumevanje,  ki  bo  stabiliziralo  energijo  in  generiralo  kreativno  moč. 
Svetloba je popolnoma podcenjena na planetu in ti Bogovi Ustvarjalci podcenjujejo vas. Celo v 
njihovi briljantnosti imajo tudi oni šibke točke. Tako so zaljubljeni v moč, da se bojujejo med 
seboj. Bogovi Ustvarjalci so predali en del sebe in postali lagodni, zainteresirani samo za njihov 
lastni  projekt.  Vi  ste  povezani  s  temi  bitji,  ker  ste  vi  njihov  podaljšek,  oziroma  njihova 
operativna moč. Vi ste tu, da vplivate na realnost, ne od zunaj ampak od znotraj. Vaš namen 
je, da se tega spomnite.

Ti Bogovi Ustvarjalci prihajajo nazaj, da vas ponovno osvojijo, ker ne želijo umreti od lakote. 
Oni razumejo, da je »bombardiranje« sistema v teku in to skozi vas, tako da so oni tu in si  
prizadevajo ustvariti še več nemirov, še več strahu, želijo se še enkrat boriti za ta teritorij. Ta 
izvor  hrane  jim je  pomemben.  Izgubljajo  kontrolo  nad planetom, zato  se  vračajo  nazaj  k 
njihovemu primarnemu portalu na Bližnjem Vzhodu, kjer je njihovo podzemno gnezdo, da bi 
ustvarjali strah in kaos.

Originalni  Planerji  želijo  prinesti  svobodno  izbiro  nazaj  na  ta  planet.  Bogovi,  ki  so  bili  v 
zadnjem obdobju evolucije  odgovorni  za ta  planet,  uporabljajo  modulacijo  frekvence in ne 
dovoljujejo svobodne izbire. Kradejo vam vašo psihično energijo in vam dajejo napačno sliko o 
realnosti na vse možne načine, ki si jih lahko sploh predstavljate. MI ne želimo trditi, da so ti 
Bogovi slabi. Mi vas enostavno želimo informirati o stvareh, ki so se zgodile in kako nedolžno 
ste bili potegnjeni v vse dogodke. Vi ne prepoznate, da so vse te situacije tako zasnovane, da 
vi mislite na določen način, da vaša zavest vibrira na določeni frekvenci. MI igramo isto igro.

Če pogledate nazaj, ali nismo mi namerno uredili načrta o modulaciji frekvence pri vas? Ali vas 
nismo presenetili,  očarali  in vas prepričali  o vaši  svobodni volji,  tako da lahko vibrirate na 
določeni frekvenci? Mi smo naredili isto stvar kot Ustvarjalci. Najboljše za vas je, da enostavno 
zavržete vašo staro definicijo dedka mraza. Na enak način, kot ste odkrili  resnico o dedku 
mrazu, boste odkrili, da so vam o mnogih Bogovih, ki jih obožujete, povedali zgodbe, ki so bile 
namenjene maskiranju prave resnice. 

Vladajoče  energije  na  tem  planetu  izčrpavajo  oziroma  se  priključujejo  na  vaše  sisteme 
PREPRIČANJ,  kakor  si  zaželijo.  Ta  sistem  izčrpavanja  vodi  in  usmerja  neverjetno  količino 
energije in ta energija je živa.

Vam so povedali, da VSE VAŠE MISLI USTVARJAJO SVET. So stvarne in gredo na določeno 
mesto. Zdaj obstaja na Zemlji 6 MILIJARD LJUDI, ki mislijo ravno v tem trenutku. Toliko je 
živeče energije na Zemlji. Kaj mislite, kateri je prevladujoči občutek v tej energiji in kaj mislite, 
kaj se lahko doseže s to energijo – SKOZI SILO ALI PREPRIČANJE? 
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Mi vam nočemo povedati, kdo ima prav ali ne v tej hierarhiji. Mi enostavno želimo razbiti vaše 
iluzije, prebiti vaše milne mehurčke o tem, kar ste do zdaj verjeli. Mi ne želimo reči: to je prav, 
to  je  narobe,  mi  vam  enostavno  sugeriramo,  da  razmišljate  v  večjih  in  širših  obrazcih. 
Občutite, kakšna izguba bo tej dominirajoči energiji, ko vas vse več in več ne bo vibriralo na 
frekvenci, ki jo oni želijo. Razmislite o tem, KAJ VSE LAHKO naredite, ko se dvignete nad 
modulacijo  frekvence  ali  iz  okov  vašega  logičnega  uma  in  ko  se  razvijete  v  ČUVAJE 
FREKVENCE.

Spomnite  se,  da  je  vaša  frekvenca vsota  vašega fizičnega,  mentalnega,  emocionalnega in 
spiritualnega žarčenja – emitirana kot  elektromagnetni impulzi.  VSAKIČ, ko vzamete nazaj 
nekaj, kar je nekdo izčrpal in ko pričnete to kultivirati po lastni volji, MENJUJETE FREKVENCO 
NA TEM PLANETU.

Kot razbijači sistema je to ena od stvari, ki ste jo vi sposobni briljantno izpeljati. Mi ne želimo 
zmanjšati vrednost stvari, ki ste jih počeli do sedaj, mi želimo samo, da prerastete dosedanja 
orodja. Nekatera od vaših občudovanj in zvestob služijo prepričanjem, ki vam več ne koristijo, 
enako kot boste nekateri lepega dneva pustili za seboj te korake, skozi katere vas zdaj mi 
vodimo. Prišla bo druga energija in rekla: Plejadanci so vas pripeljali do sem, to je v redu, 
dovolite nam, da vas odpeljemo naprej. Ni konca evoluciji, ker ne obstaja nič takega, kot je 
dokončna resnica.

Ko vi pričnete odkrivati vašo reptilsko zgodovino, boste ugotovili,  da je bilo mnogo likov v 
patriarhalnih sistemih v zgodovini, ki so bili pripadniki reptilske družine. Kakor niso vsi ljudje 
slabi, tako tudi vsi reptili niso slabi. Oni niso nič manj deli Prastvarnika kot vi. Tudi njihova 
fiziologija in njihov videz niso manj vredni. Oni so genetski eksperti in so sposobni zavzeti 
različne oblike. Ko se resnica popolnoma odkrije, vedno lahko pride do velikega šoka, kadar se 
dela z izolirano raso. 

Obstaja  mnogo Bogov Ustvarjalcev,  samo nekateri  od  njih  pa  imajo človeško obliko.  Zdaj 
največji nemir in največje nelagodje v vas ustvarja obstoj bitij reptilskega tipa, ker so vam 
zdaj najbolj tuji. Naš namen je bil, da razširimo vašo idejo o tem, kdo so vaši Bogovi, ker TI 
BOGOVI SE BODO ZDAJ VRNILI NA ZEMLJO. To je razlog zdajšnjega velikega nemira in kaosa 
na Zemlji. Ko se vi naučite držati frekvenco, ki prihaja s kreativnimi kozmičnimi žarki, boste 
pripravljeni srečati te Bogove. Kot smo že povedali, nekateri od njih so že tu.

ONI  HODIJO  PO  VAŠIH  CESTAH,  SO  ČLANI  VAŠIH  AKADEMIJ,  VAŠE  VLADE  IN  VAŠIH 
DELOVNIH MEST. Oni so tu, da opazujejo in da usmerjajo energijo. Nekateri prihajajo, da bi 
pomagali, nekateri, da se učijo in razvijajo. Nekateri nimajo niti najmanjših namenov. Vi se 
morate naučiti RAZLIKOVATI NEZEMELJSKE INTELIGENCE. 

To je vesolje svobodne izbire, tako da so dovoljene vse oblike. Če ima neka energija namen 
vas strašiti, manipulirati ali vas nadzorovati – enostavno ni v vašem interesu, da delate z njo. 
Vi imate izbiro, s kom boste delali. Samo, če ima nekdo navidez dosti fantastičnih in magičnih 
sposobnosti, še ne pomeni da je DUHOVNO RAZVIT. NAUČITE SE RAZLIKOVATI.

Vi živite v najvažnejšem času, v katerem energija oživlja. Vsi vaši občutki so rezultat vašega 
OŽIVLJANJA in bujenja vaših skrivnih potencialov. Veter piha okoli vas, kaže vam, da se v 
zraku ogromno tega dogaja.

Bogovi so tukaj. VI STE TI BOGOVI. Ko se popolnoma spomnite vaše zgodovine, boste pričeli 
odpirati vaše prastare oči. To so oči Horusa, ki ne vidijo samo skozi človeške oči, ampak s 
stališča videnja nekega Boga. Vidijo povezanost in namen vseh stvari, ker prastare oči lahko 
vidijo  v mnoge realnosti  istočasno in  sestavijo  celo  sliko,  celo  zgodovino.  KO boste  odprli 
prastare oči, ne samo, da boste sposobni zliti se z osebno zgodovino, sposobni se boste zliti s 
planetarno zgodovino, galaktično zgodovino in zgodovino celega vesolja.

Takrat boste videli in odkrili, kdo so vaši Bogovi.
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4. SPOMINI V ZONI SVOBODNE VOLJE

Nekoč davno so obstajala bitja, ki so želela nekaj ustvariti.  Da bi to storili,  so morali  zelo 
subtilno spremeniti en del kreacije. Ta bitja so delovala in bila povezana z aspektom zavesti, 
imenovanim  SVETLOBA.  Pazljivo  so  ga  čuvali.  V  različnih  časih  so  se  ti  Čuvaji  Svetlobe 
srečevali, delali skupaj in se ponovno srečevali v različnih realnostih. Izdelovali so načrte in 
določali čas, kdaj bodo ti načrti stekli v fazo uresničenja. 

Določeni člani te Ekipe Svetlobe so razmišljali, kakšne bi bile možne verjetnosti Prastvarnika: 
kaj bi Prastvarnik naredil, kaj bi ga stimuliralo. Ta bitja so razumela, kaj vse se lahko naredi s 
Svetlobo in njihov načrt je bil zelo pazljivo sestavljen. Ta bitja so bila urjena nekaj sto tisoč let,  
da bi izvršila ta načrt.  Del tega načrta je bil,  da bi  bili  pripravljeni za kozmični potres, za 
katerega so vedeli, da bo nekoč prišel od Prastvarnika. 

Z dosti predanosti in priprav, je bil položen temelj in trening se je pričel. Bilo je dosti za naučiti 
se, ker je to bil zelo drzen načrt. Namen teh Čuvajev Svetlobe je bil, da prinesejo Svetlobo ali  
znanje v določeno realnost, kjer Svetloba in znanje nista dobrodošla in kamor niso pristajali. 
Bilo je, kakor da poskušate spraviti nogo v čevelj, ki ima manjšo številko, kot je številka vaše 
noge. Ta bitja so imela načrt, da se pripravijo za čas, ko bo Svetloba pristajala. TA BITJA STE 
VI IN TA ČAS JE ZDAJ!

Vse je pazljivo pripravljeno in vsak od vas ve, v najglobljem delu svojega bitja, da ste sem 
prišli z nekim namenom. Vi ste prišli sem, da začnete odločilno gibanje, da se otresete vsega, 
kar vas je vezalo za vašo realnost do zdaj, vse tanke niti, ki so vas kot jeklene vrvi držale 
privezane v vaših idejah, o tem, kdo ste vi in kakšna je vaša povezanost z vesoljem. Za tiste 
od vas, ki so prišli izvršiti svoj načrt, da delajo z zavestjo Svetlobe, VAŠ ČAS JE ZDAJ. Vaše 
delovanje se začenja v tem trenutku. Vse, kar morate narediti  je,  da dovolite energiji,  da 
vstopi v vaše telo. Vi morate pričeti vibrirati s to energijo in očistiti dele sebe, očistiti čustvene 
energije, ki so ujete v vašem telesu. Ko pričnete raziskovati SEBE, boste odkrili, da je znotraj 
mnogo »vas«, s katerimi lahko potujete po notranjem živčnem sistemu zavesti.

Odkrili boste, da je bila vaša skupnost zelo natančno oblikovana, da vi ne bi prišli do tega 
najintimnejšega, najvznemirljivejšega in najbolj nagrajujočega dela sebe. Kot Čuvaji Svetlobe, 
boste ustvarili opcije za nove realnosti in jih ponudili masovni zavesti na tem planetu. To boste 
storili  tako,  da  to  najprej  storite  zase,  da  kreirate  notranji  mir  in  notranjo  ljubezen  in 
sprejmete vse – kdo ste vi, kaj ste v življenju storili in vse, kar je bilo storjeno vam. Vi boste 
sprejeli in integrirali te stvari, ker boste vedeli, da so ravno te situacije bile potrebne, da vas 
privedejo do finalne stopnje integriranja Svetlobe. To je zelo stara zgodba in je shranjena v 
vašem telesu. Del tega, kar mi zahtevamo od vas je, da odprete to arheološko zakladnico in 
postanete notranji arheolog. Bodite voljni potovati po poteh spominov tega življenja in mnogih 
drugih življenj, tako da lahko dobite sliko o namenu zavesti.

Ko pričnete razumevati namen vaše lastne zavesti in odkrijete poti, ki ste jih prehodili, mnogo 
mask, ki ste jih nosili in mnogo dogodkov, v katerih ste sodelovali, se boste naučili sprejeti 
celovitost vašega bitja. Ko boste sposobni sprejeti svoje obnašanje, ki ni bilo idealno, ko boste 
sprejeli lastno spolno identiteto, ko boste sprejeli, kako ste ali pa niste cenili življenja v mnogih 
vaših življenjih, se bo v vašem življenju odprla čakra, ki je locirana okoli timusa, med 4 in 5 
čakro. 

Skozi to točko se bo odprl živčni sistem in informacije bodo stekle. Skozi to točko se bo vaše 
telo pričelo regenerirati in premikati proti brezpogojni ljubezni. Ko sprejmete in raziščete vse, v 
čemer ste sodelovali, boste dosegli večje razumevanje, za to, kar se zdaj dogaja na planetu. 
Potem boste  dovolili  drugim,  da  se  od  zdaj  učijo  na  za  njih  najboljši  melodiji,  na  njihov 
najboljši možni način. Na Zemlji se zdaj vrtijo razne kaotične melodije in vsaka od njih ima 
svoj  namen.  Namen  je,  da  se  ojača  SEBE,  da  lahko  postanete  popolnoma  informirani  o 
realnosti. Vi odločate, ali želite skozi realnost po poti vaše duše, ali po poti vaše osebnosti.
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Originalni  načrt  za  Zemljo  je  bil,  da  postane  center  za  izmenjavo  informacij  iz  različnih 
galaktičnih sistemov. Originalni planerji niso obupali nad tem načrtom. Oni so bili člani Družine 
Svetlobe in nekateri od vas so bili zelo pristni z Originalnimi Planerji. Občutite to za trenutek.

Mi želimo zbuditi vaš spomin. Mi želimo, da vi pričnete razumevati velikost in razmere tega, kar 
se dogaja vaši vrsti na Zemlji, tako da lahko delujete z modrostjo, znanjem in sproščenostjo. 
Originalni Planerji so zelo uspešni v osnovanju novih realnosti in smereh za nove realnosti.

Kot smo že omenili, v vesolju svobodne volje je vse dovoljeno. Zato ker čas za vas ne obstaja 
izven obrazcev ki jih poznate, so stvari ostale prepuščene same sebi. Tako da se vam ljudem 
zdi, da se na Zemlji že zelo dolgo niso zgodile vznemirljive kozmične avanture. Evolucijsko 
gledano, niti ni minilo dosti časa, ampak ker ste obkoljeni z Zemeljskimi časovnimi okviri, se 
vam zdi, da je minilo ogromno časa. Svetloba daje informacijo, Tema zadržuje informacijo. 

Tako da bo v bodoče za vas lažje razlikovati, kdo je kdo in kaj je kaj, ko se boste premikali 
izven tridimenzionalnega prostora. Vse, kar morate razlikovati je, ali je nekaj svetlo in ali vam 
daje informacije, ali pa je temno, vam laže in ne daje informacij. Svetloba in Tema prihajata od 
istega vira – Prastvarnika, ki je ustvaril mnogo Bogov Ustvarjalcev, da se premikajo po kreaciji 
in izpolnjujejo njegovo voljo. 

Prastvarnik  je  dal  tem  Bogovom svobodo,  da  ustvarjajo  svetove,  da  odkrijejo.  kako  naj 
oblikujejo življenje, kako naj postanejo odgovorni Nadzorniki Življenja in kako naj postanejo 
roditelji za planete v galaktičnih sistemih, ki so jih ustvarili. Učiti se, kako biti dober roditelj, je 
konstanten proces, ki se nikoli ne konča. Bogovi Ustvarjalci so iz sebe samega ustvarili sebe in 
hranili  svoje  svetove  iz  njih  samih.  V  Egiptu  obstaja  zgodba  o  Bogu  Ustvarjalcu,  ki  je 
masturbiral in ustvaril svet. Bog je vzel sebe in naredil male kopije samega sebe, tako da je 
lahko bil v vsem, kar je ustvaril, ne pa izven tega.

Od vas se pričakuje, da pristopite k spominu, ki je del Bogov Ustvarjalcev. Kdo so ti Bogovi? 
Kdo so Bogovi, ki so se borili proti tem Bogovom? Kdo so nekateri od teh Bogov, ki so prišli 
sem in vas kontrolirajo? Del vaše naloge je da se spomnite. Ko se bodo ta bitja vrnila na 
Zemljo, bodo mnogi od vas rekli: »Oh to so prečudoviti bogovi, tako veličastni so in fantastični. 
Poglej, kaj vse zmorejo!« Zdelo se bo, kot da so prišli rešiti svet. To bo trenutek, ko bo malo  
težje pogledati večjo sliko. Videti bo, kot da so prišli rešiti in »popraviti« vaš svet, medtem ko 
so pravzaprav prišli ustvarit še eno obliko avtoritete in kontrole.

 Ljudje bodo glede teh bitij razvili nove obrazce prepričanj in v sebi si bodo zgradili sliko o njih. 
Vodile se bodo velike kampanje, da bi vam prodali obstoj in navzočnost teh bitij. Eden takih 
programov je ravnokar v teku. VI NISTE KOT MASE na Zemlji, ker vi ste člani Družine Svetlobe 
in veste stvari, ki jih drugi ne vedo. Vi boste vedeli stvari, ki jih drugi ne bodo vedeli. Vi boste 
enostavno vedeli, da ta bitja ne prihajajo od Svetlobe, enostavno boste to vedeli v globini 
vašega bitja. Vam bo mogoče slabo od ljudi, ki tega ne bodo vedeli. 

Mnogi ljudje bodo pričeli oboževati ta bitja, ker se jim bo zdelo, da se dogaja čudež, da se 
dogaja največji možni dogodek v zgodovini sveta. Zdelo se bo, kot da so človeštvu dane nove 
možnosti,  da prihaja zlata doba.  Potem pa bo prišlo  do velikega preobrata in  ljudje  bodo 
razumeli, da je tiranija VEČJA KOT KDAJKOLI PREJ. Gre pravzaprav za to da VSAK POSTANE 
SVOJ LASTNI GOSPODAR in da se planet ZDRUŽI. Ne bo vsak sodeloval v tem evolucijskem 
skoku, ker niso vsi zdaj v tej vibraciji, katere cilj je »delati skupaj in harmonično«. Dosti je 
takih, ki padejo v ekstazo, ko odkrijejo novo avtoriteto, novo sliko sveta, novega Boga, karkoli. 

Tako da si bo Družina Svetlobe, ki je infiltrirala ta planet, tako rekoč ustvarila svojo sfero, tako 
rekoč lastno Zemljo. Vsi vi se učite o avtoritetah. Kdo je šef bitij ki so zdaj tu? Kdo je njihov 
Bog? Kdo je njihova avtoriteta? Ta avtoriteta se zdaj vrača na zemljo. V tem je lekcija za 
Zemljo.  Ta  bitja,  ki  niso  spiritualno  informirana  in  niti  nimajo  težnje,  da  bi  se  učili  o 
spiritualnosti, negirajo obstoj spiritualnih sil. Razvili so znanstvene metode in tehnologije, ki 
popolnoma  ignorirajo  zakone  spiritualnosti.  Vi  morda  mislite,  glede  na  to,  da  poznate 
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spiritualne zakone in vanje verjamete, da bo vsakdo nekoč sprejel spiritualnost, biti mora le 
dovolj razvit. To ni tako. Nekdo je lahko vrhunski umetnik v manipulaciji časa in prostora, brez 
da ima kanček spiritualnega razumevanja. VAŽNO je, da to razumete.

Na ta planet bodo prišla bitja z sposobnostmi, ki bodo ljudem absolutno neverjetna. Ampak ta 
bitja ne bodo čutila, ker ne iščejo spiritualnosti. Seveda ima vsako bitje na Zemlji in celem 
vesolju izbiro, da zbudi spiritualnega SEBE. Ampak – ravno vsi se ne odločijo za ta korak.

Kakor tudi na Zemlji obstajajo močni posamezniki, ki nimajo nobene povezanosti s svojimi 
občutki – nobene emocionalne ali spiritualne zavesti, tako obstajajo tudi bitja v vesolju, ki so 
zelo močna in v sebi nimajo niti  drobca spiritualnosti. Ta bitja so zelo močna. Če bi jih vi 
srečali, bi se počutili kot David proti Goljatu. Zato je zelo pomembno za vas, da se naučite, 
kako spremeniti svojo realnost, tako da lahko plešete med frekvencami in si izberete realnost, 
ki si jo želite izkusiti. 

Sedanja frekvenca kontrole na Zemlji je: »Želim imeti nekaj, kar bom oboževal in občudoval.« 
Ta planet je ravno na poti, da ustvari nekoga ali nekaj za oboževanje. Prav to je potencialna 
holografska projekcija: novi Bog za oboževanje. Bogovi ustvarjalci, reptili, vedo, da je njihov 
stari načrt pred koncem in zdaj nameravajo ustvariti novega, novo diverzijo, novi način, kako 
bi vam še bolj vzeli vašo moč. Zato pa – bolj kot karkoli – poslušajte sebe. 

Poslušajte  notranje  sporočilo,  ki  prihaja  skozi  vas  in  sklenite  prijateljstvo  z  njim.  Vi  sami 
morate razkriti realnost znotraj sebe in tako režirati lastno življenje. TO je darilo, ki vam je 
dano v Zoni svobodne volje. V Zoni svobodne volje, da bi ravnotežje med poli bilo mogoče, 
morajo biti  dovoljene vse stvari, celo tiranija. V Zoni svobodne volje je vsakdo obdarjen s 
potencialom, da ustvarja svojo lastno realnost. Seveda je izbira svobodne volje tudi – dovoliti 
nekomu drugemu, da ustvarja vašo realnost. 

Večina ljudi na Zemlji DOVOLJUJE nekomu drugemu, da jim ustvarja njihovo lastno realnost. 
Skozi  kontrolo  frekvence ste  pripeljani  do tega,  da  odgovore iščete  izven vas.  Ko se novi 
Bogovi  pojavijo,  ste jih  vi  pripravljeni  oboževati.  In tako to  gre naprej  in  naprej.  Tisti,  ki 
kontrolirajo frekvenco, so izgubljeni v tej isti stvari, vi pa ste njihovo ogledalo. Ko pričnete 
drzno živeti svoje življenje na osnovi notranjega vodstva, se vse popolnoma spremeni. To se 
zdaj dogaja marsikje. Kakor misli potujejo na Zemlji, tako obstajajo tudi poti, po katerih se 
lahko pošiljajo skozi vesolje. 

Mrežna struktura in ustvarjalni kozmični žarki so deli med-galaktičnega sistema, ki pošilja to, v 
kar vi  verjamete,  na druga mesta obstoja.  Tako ste  vi  danes – živeča inspiracija  drugim- 
inspiracija, ki se pošilja v druge sisteme. Na enak način, na katerega mi vlečemo energijo iz 
drugih sistemov v vašega, vi pošiljate energijo v druge sisteme, ne da bi to vedeli. Mi želimo, 
da dojamete vaš vpliv in moč, ki jo imate, s vplivi na druge sisteme. Vi sploh ne veste, kako 
močni ste in kako nevarni ste lahko. Vi ste na sebe prevzeli neverjetno količino te mutacijske 
energije. Kaj boste storili s tem?Kje jo boste porabili? Ali se imate radi?

Originalni Planerji imajo dosti večje načrte: nameravajo spremeniti univerzalno DNK. Oni želijo, 
da vse vesolje orkestrira neko novo simfonijo zavesti. Ne želijo samo, da so na Zemlji spet 
dosegljive  vse  frekvence,  želijo  dosti  več:  želijo,  da  se  dvigne  frekvenca celotnemu temu 
vesolju. To nameravajo doseči tako, da pridejo v ključne zone, se tu infiltrirajo in tako sprožijo 
simultano implozijo. Zgodilo se bo univerzalno bujenje v teh ključnih centrih, tako da bo v 
določenem času celo vesolje spremenilo frekvenco. 

Originalni Planerji so se zavzeli za interese Prastvarnika. Prastvarnik se uči od vseh stvari, ki 
obstajajo,  ker  je  on  v  vseh  stvareh.  Kakor  se  tudi  vi  učite  ceniti  svoje  lekcije,  ki  jih 
manifestirate za sebe, Prastvarnik ceni celo kreacijo. Prastvarnik dovoljuje kreaciji, da obstaja 
in se uči o lastnem potencialu, opazujoč, kar je ustvaril, kakor se tudi modri starši učijo od 
svojih otrok. Prastvarnik vas potrebuje, da pridete ven in mu prinesete najnovejša odkritja, da 
jih lahko izkusi in se razvija. Prastvarnik usmerja vso svojo energijo proti tej Zoni svobodne 
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volje, ker je v določenem trenutku videl, kam lahko vodi ta eksperiment, če se ga pusti brez 
nadzora. Energija bi se lahko izmaknila kontroli in prevzela drugo energijo. 

Obstaja velika verjetnost nekaj sto ali celo tisoč let diktatorstva v tem univerzalnem sistemu. 
Iz določenega mesta v daljni prihodnosti je ta eksperiment zdaj preurejen, njegova esencialna 
energija pa se spreminja in transformira. Vi ste del te transformacije – vi hodite v različnih 
maskah v notranjost sistema in se zbujate. Človeški del v vas ocenjuje – kdo pripada Dobrim, 
kdo Slabim in kdo je kdo v vesoljski hierarhiji. Na to temo je ogromno literature in vi ste to vse 
pokupili. Zavrzite vse ideje, vse in vsako, vključno s to, o tem, kdo smo mi. 

Tisti, ki v naslednjih letih pridejo z neba, morda ne bodo člani Družine Svetlobe. Oni bodo 
ogledalo  ljudi.  Mi  smo vam povedali,  da je  vaša  lekcija  zdaj  AVTORITETA: postanite  sami 
SVOJA avtoriteta in nehajte dovoljevati drugim, da odločajo namesto vas – vladam, staršem, 
učiteljem ali Bogovom. ČAS JE, da ljudje postanete suvereni. Potrebno je, da so ljudje najprej 
prevarani, da bi postali pozorni. Vi boste videli stvari, ki jih drugi ne bodo videli. 

Vi boste doživeli kolektivno norost na tem planetu in ne boste mogli živeti s tem. Vi boste 
videli, kako se mase ljudi na tem svetu obračajo proti LAŽNEMU BOGU. Počasi pričenjate čutiti, 
kaj bi se lahko zgodilo. Nositi svetlobo je strašna naloga: ko je v vašem telesu ni več konca. Ne 
morete potem več reči: »Dajem odpoved Ekipi Svetlobe, ne računajte več na mene«. Nekateri 
od vas morda želijo storiti kaj takega, ampak ko je SVETLOBA tu, je tu.

MI želimo, da vi razumete, da ta bitja na vašem in okoli vašega planeta, ki jih vi označujete za 
»Slabe Fante«, in ki so sklenili pogodbe z vašimi vladami – da se oni borijo z istimi temami kot 
vi. Oni so bitja, ki vam zrcalijo vaša prepričanja in vaše drame. Oni so obtoženi za odvratna 
obnašanja, kot na primer ugrabitve in eksperimente na ljudeh in živalih, ki je sprožilo grozo pri 
organizacijah, ki preučujejo NLP-je.

Ta bitja so na koncu koncev samo ogledala,  ki  vam kažejo vaš lastni  svet; s čimer se vi  
strinjate in na kar pristajate brez ugovorov in dovoljujete, kar delajo vaši vodje po vsem svetu. 
Kakšno je vaše prepuščanje vladi in medijem – in kako je način, na katerega ste izkoriščani, 
drugačen od načina, na katerega vas izkoriščajo vesoljci? Vesoljci, ki prihajajo sem, ne delajo 
ničesar, kar ne počne vaša lastna vrsta. 

Mase DOVOLJUJEJO njihovim vodjam, da počnejo, kar hočejo v njihovem imenu, ker mase ne 
vstanejo in ne rečejo : »HEJ, S TEM SE NE STRINJAM!«. Na Zemlji vlada ogromno pasivnosti. 
Zavest, ki prevladuje na Zemlji je: »TI TO NAREDI ZAME, ne želim biti odgovoren. TI bodi moj 
predstavnik v vladi. TI bodi MOJ UČITELJ. TI BODI MOJ ŠEF. Naj mi NEKDO pove, KAJ NAJ 
NAREDIM«.

Vesoljci vam samo vse to pokažejo kot v ogledalu. Se spomnite serije in filma »V«, ki so bili 
prikazovani na televiziji? Ta film vam lahko da idejo o tem, kakšna so bitja, ki bodo prišla iz 
vesolja;  nekateri  ljudje jih  bodo res oboževali  in  mislili,  da so neverjetno močna.  Mi  vam 
pravimo, da se bo ta scenarij pokazal kot točen. V toku je zlivanje človeške zavesti z vesoljsko 
prisotnostjo na tem planetu. Prav zdaj pospešeno raste »marketing« za to. Mnogi od vas, ki ste 
se  informirali  in  ki  vključujete  svoj  kritični  razum,  boste  šokirani  nad  neumnim  načinom 
idealiziranega oboževanja teh bitij, s strani človeštva. 

Ta  bitja  se  bodo  predstavila  kot  vaši  ustvarjalci,  čeravno  nimajo  vam  podobnih  teles. 
Tehnološko  bodo  zelo  razviti  in  bodo  zmogli  početi  razne  stvari.  Morda  bodo  ozdravili  ali 
pomagali ozdraviti neke bolezni, k USTVARJANJU KATERIH SO SAMI PRIPOMOGLI, tako da so 
naučili vaše znanstvenike bojevati se z bakteriološkimi in biokemičnimi sredstvi. Vam se bo to 
gnusilo, ker vam to z novimi Bogovi ne bo odgovarjalo in se boste umaknili. ALI VI RAZUMETE, 
da bi lahko vaši novi Bogovi bili »kuščarji«(Lizzies). 

Vi mislite da je to malo smešno? Le trdno se držite za sedeže, ker nimate pojma, kaj prihaja. 
Če bi vam mi povedali vse o tem, kar prihaja, bi vi že davno pobrali šila in kopita ter odšli. Med 
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vami so tudi taki, ki so dvojni agenti – zaposleni pri obeh ekipah. Mi želimo pretresti vaša 
prepričanja, ter raztegniti vašo identiteto, ker vas pripravljamo za nekaj. Če ste pripravljeni na 
nekaj, se lahko upirate navalu dogodkov, ki bi vas drugače podrli. O.K. dragi ljudje, pred vami 
je avantura in samo vi lahko greste skozi njo. 

Nefizični svetovi vas ves čas podpirajo in člani Družine Svetlobe so vedno ob vas. Ampak na 
koncu koncev – na vas je, da vzamete stvari v svoje roke, da prevzamete informacije, ki smo 
vam jih mi dali  in  jih  utrdite na tem planetu. Ko začnete živeti  to, kar vas mi učimo, ko 
pričnete verjeti svoji identiteti, temu, da ta načrt ima smisel, da ste vi del tega načrta, boste 
odkrili, da ste sposobni tudi v časih največjih kriz kljubovati zakonom človeštva.

Bogovi Ustvarjalci imajo svoje lastne ustvarjalce, ki se jim bližajo v svoji evoluciji.  Skok v 
zavesti  med Bogovi  Ustvarjalci  in  njihovimi Bogovi,  se  je  zgodil  v  kontekstu manipuliranja 
svetov  in  vesolj,  ne  nujno  v  kontekstu  manipulacije  vrst.  Vi  kot  vrsta  ste  manipulirani  v 
velikem številu realnosti. 

Vaša naloga je, da ugotovite, v koliko realnostih naenkrat obstajate. Bitja, ki vas manipulirajo, 
morajo odkriti – njihova naloga je, da odkrijejo, v koliko svetovih oni manipulirajo realnosti. 
Bogovi Ustvarjalci žonglirajo z realnostmi, ampak kdo žonglira z njihovimi realnostmi in kdo jih 
postavlja v te svetove? VSE TO SE DA ZAČUTITI. Dovolite vašim možganskim celicam, da se 
premaknejo, ne da bi se vaš racionalni, zavestni razum takoj vključil in želel vse definirati do 
zadnje podrobnosti. To izkustvo se začne tako, da najprej v sebi razvijete občutek in potem 
nekega  dne,  v  nekem trenutku,  neko  popoldne,  imate  morda  nek  preplavljujoči  občutek 
SPOZNANJA in povzetek tisočih strani oživi v petih sekundah božanske ekstaze.
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5. KDO V SEBI NOSI LINIJO SVETLOBE?

Vi hranite zgodovino shranjeno v vaših telesih. Vaše telo zdaj mutira, da bi nekega dne lahko 
obdržalo te informacije v sebi. To se dogaja zahvaljujoč biogenetskemu inženiringu, v katerem 
vi osebno ne sodelujete. Vi seveda lahko olajšate proces, če spoštujete namen kooperacije z 
njim. Kot vrsta, sedaj postajate genetsko spremenjeni s strani bitij, ki so vas ustvarila in ki v 
določenih časovnih obdobjih vaše zgodovine preoblikujejo vašo DNK. 

To časovno obdobje so oblikovali originalni Bogovi Ustvarjalci, oni zdaj prihajajo nazaj na ta 
kraj  in  vračajo  svoj  originalni  načrt.  Milijone  bitij  je  bilo  poklicanih,  da  sodelujejo  v  tem 
projektu in milijoni od VAS so rekli »DA, mi smo uporniki. Pojdimo prevzet ta projekt, vse 
bomo spravili nazaj v red, uredili bomo te ruševine in želimo videti, ali nam to lahko uspe.«. 
Tako so se pričeli risati načrti, preučevalo se je genetiko, da bi se odkrilo, kdo nosi v sebi 
recesivne gene in Linijo Svetlobe. Vi ste z največjo pazljivostjo izbrali starše, ki so vas lahko 
preskrbeli z največ možnimi svetlobno kodiranimi vlakni, ki se lahko razvijajo naprej.

Preden  ste  vstopili  v  telo,  ste  se  vsi  obvezali  ustvariti  situacije  v  tem življenju,  ki  bodo 
spodbudile  vaše  kodiranje  in  ki  bodo  aktivirale  vaš  spomin.  Potem pa  ste  prišli  v  telo  in 
pozabili. Vsi vi imate svoje načrte in kodiranje, to kodiranje je do neke mere že aktivirano v 
vas – ker vi ste celo življenje vedeli, da obstaja Božanski Načrt in namen in da ste VI DEL 
TEGA NAČRTA. Aktiviranje in odpiranje vaše kode, kakor tudi realizacija vaše identitete, bodo 
neverjetno intenzivni. Razlog za to je evolucija vaše DNK. Ko boste imeli 12 spiral DNK, se 
bodo te spirale pričele povezovati s sistemom 12-tih čaker.

12 čaker so vrtinci polni informacij in vi morate znati prevesti te informacije. Vi se razvijate, 
celo kadar niste na planetu in ko ste morda bolj zaposleni z vašimi drugimi identitetami sebe, 
kot pa s to identiteto na Zemlji. Da bi se razvili, si izberete situacije, ki so velik izziv, v katerih  
morate zrasti nad VSE, kar ste do zdaj smatrali za svoje omejitve. Vi morate postati SUPER – 
BITJA, ne glede na to, v kateri realnosti se nahajate, ker imate kot član Družine Svetlobe, veja 
UPORNIKI, to moč.

Vi ste namerno prišli na Zemljo, da si podarite tak IZZIV, tako da se lahko UPRETE - ne na tak  
način, da vam povzroči težave ali ustvari konflikte, ampak na način, da ustvarite harmoničen 
ODPOR. Skozi vašo harmonijo, se vi upirate stari frekvenci. Del napetosti, ki jo čutite proti 
drugim, nastaja zato, ker se vi nahajate na vaši POTI in napredujete. Drugim to ni všeč, ker 
niso kodirani, da v tem času reagirajo tako kot vi. Nekateri ljudje sploh niso kodirani za to. 

Nekateri so vedeli za ta načrt in za spremembe in so prišli sem opazovat. Nekateri so prišli  
zato, ker so vedeli, da če bodo imeli pogum priti na planet, katerega struktura se temeljito 
spreminja, bo to povečalo njihovo zavest, samo s tem, da so prišli na planet in sodelovali v tej 
spremembi. Samo biti v bližini tega dogajanja, daje moč. 

Tako da – cenite vse tiste, ki so prišli ZDAJ na planet, da bi sodelovali v spremembi frekvence.  
Vsi  ti  udeleženci  so potrebni,  ker čim več frekvence, kot se zadržuje na planetu, tem več 
energije se lahko predela in spremeni staro frekvenco. Tisti, ki so se odprli SVETLOBI – njihova 
telesa postajajo dobesedno re-strukturirana. Včasih se zbudite sredi noči in dobesedno občutite 
to re-strukturiranje. To re-strukturiranje je dobesedno re-strukturiranje vaše DNK.

Vaša DNK je vlakno. Znanstveniki, ki so do zdaj dali vse od sebe, so uspeli identificirati samo 
določene dele DNK. Našli pa so tudi dele DNK, ki so jih smatrali za nepotrebne, ker niso mogli  
doumeti njihovega namena, ter so jih poimenovali »junk DNA (smeti DNK, op. prev.)«. Ampak 
ti  znanstveniki  se  motijo.  Mi  smo  vam  povedali,  da  so  vas  ustvarili  Bogovi  Ustvarjalci. 
Ustvarjeni ste kot hiša, ki je lahko nadgrajena. Zdaj je čas, v katerem tisti, ki so vas ustvarili – 
dodajajo še nekaj NOVEGA v vašo DNK. To, kar znanstveniki imenujejo »junk DNA«, se zdaj 
aktivira v vas. V naših učenjih vedno znova poudarjamo bogatenje vaše krvi s KISIKOM, ker 
KISIK  ojača  kodiranje  in  prebuja  »junk  DNA« v  vašem telesu,  ki  je  vse  kaj  drugega  kot 
»smeti«.
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To, kar znanstveniki imenujejo »junk DNA«, je temelj za kompletno percepcijo – JUNK DNA 
vam  bo  omogočila,  da  postanete  kompletno  štiridimenzionalno  bitje.  Ta  »junk  DNA«  bo 
spremenila vaš vid, sluh, podaljšala vaš življenjski čas in tako naprej. Ti uspavani deli DNK, ki 
so za znanstvenike uganka, se zdaj zbujajo v življenje.

Vi mutirate tako hitro, da določeni znanstveniki smatrajo, da je ta proces bolezen. Nekateri so 
zelo  zaskrbljeni  zaradi  tega.  Ravno  ti  so  prepričali  vlade,  naj  vložijo  milijarde  dolarjev  v 
raziskovanje DNK. To, kar se dogaja z vašimi telesi, zagotovo ni bolezen. Vi mutirate naravno 
in se re-strukturirate. Ta mutacija se ponavadi dogaja med spanjem, tako da se lahko zgodi, 
da  se  zbudite  zjutraj  in  čutite,  da  se  počutite  nekako  drugače,  da  je  vaše  telo  nekako 
drugačno. 

Lahko pričakujete, da se bodo pričele kazati spremembe in da boste razvili nove sposobnosti. 
Mnogo  stvari  boste  enostavno  VEDELI.  Originalni  planerji  človeškega  telesa  so  bila 
dobronamerna  bitja.  Ti  Bogovi  so  vas  biogenetsko  zelo  velikodušno  obdarili  z  neverjetno 
duhovno vitalnostjo in fantastičnimi sposobnostmi. Velika količina teh informacij je shranjena v 
razmetanih in razpršenih kodiranih svetlobnih vlaknih, ki se ZDAJ ponovno re – strukturirajo.

Vaše kosti in vaš skelet so povezane s temi informacijami. Ko je vaš skelet pravilno poravnan v 
eno  linijo,  lahko  uporabljate  energijo  iz  določenih  »področij  moči«,  kozmični  žarki  se 
»dovajajo« v vaše telo, kodirana svetlobna vlakna v vašem telesu se pričnejo reorganizirati in 
vi boste spoznali, da se spreminjate. Ta sprememba bo prisotna na vsakem koraku. Ta sedanji 
evolucijski sistem je oblikovan s strani Bogov Ustvarjalcev, da bi vam približal nove dimenzije 
oziroma frekvence. Sistem je zgrajen na razvoju 12 spiral ali heliksov, ki so povezane z 12-timi 
čakrami; 7 v vašem telesu, 5 pa izven njega. To je način, po katerem sistem deluje. Za to 
evolucijo heliksov v telesu se je moral najti skupni imenovalec, tako, da je zajet tudi najnižji  
nivo frekvence.

Obstajajo tudi ljudje, ki bodo šli dalje od 12. spiral. Ampak splošno gledano, stopnja zavesti 
človeštva ne more doseči takega pospeška. Za ljudi predstavlja veliki skok že razvoj iz dveh v 
dvanajst spiral.  Nekateri  ljudje bodo lahko funkcionirali  z 12. spiralami v najkrajšem roku, 
medtem ko bodo drugi šele na koncu desetletja dosegli to stopnjo. To izhaja iz tega, da vsakdo 
prejme  individualno  frekvenco  šele,  ko  jo  je  sposoben  integrirati.  Mnogi  se  tudi  zdaj,  na 
začetku načrta, težko soočajo s spremembami. Večina človeštva je prepričana, da obstaja le 
ena realnost in da razen tega ne obstaja nič drugega. Ta pogled na svet bi lahko pomenil padec 
človeštva.

Ko  spirale  v  človeškem telesu  prevzamejo  vso  svojo  funkcijo,  se  zbudi  določeno  notranje 
znanje, ki gre preko mej vsega, kar se je ta človek kadarkoli naučil. To je znanje iz SAMEGA 
SEBE, ki pravi : »Obstaja mnogo več kot ta fizični svet!« Verjemite temu. Razumite to.

Fizični  svet  je  ključ  za spiritualni  svet.  Svet DUHA in samospoznanja stoji  pred eksplozijo 
informacij:  poceni  energija,  svobodna energija  -  vse vam bo dano.  Vse to  je  povezano z 
razvojem kodiranih svetlobnih vlaken, z milijoni  in milijoni  tankih vlaken. Kot smo vam že 
povedali; Bogovi Ustvarjalci, ki so prišli in prevzeli oblast, so imeli namen, da vi funkcionirate 
na določen način, da vas lahko kontrolirajo. Morali so izključiti vašo inteligenco, kar so naredili 
z razprševanjem in razmetavanjem tankih kodiranih vlaken, ki sestavlja vašo DNK. TA vlakna 
se ravno zdaj pričenjajo zbirati in graditi nove spirale. 

To se bo zgodilo v skupinah po TRI, do dokončnih 12. spiral. Ko teh 12 spiral prične vibrirati v 
telesu, bo vsaka spirala pričela vibrirati usklajeno z eno čakro. Obstaja dosti čaker in dosti 
potencialnih spiral, ki se lahko oblikujejo. Trenutno je skupni imenovalec za človeštvo 12. 12. 
čakram in 12. spiralam je človeška zavest kos, brez da bi samo sebe uničila. Torej zdaj imamo 
opravka z 12. spiralami in 12. čakrami – od tega 7 v telesu in 5 izven telesa. S 7. čakrami v 
telesu se lahko precej enostavno dela. Vseh se da fizično dotakniti in občutiti, kako delujejo, 
kadar dovolimo sebi, da jih čutimo.
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Prve  tri  čakre  so:  preživetje,  spolnost  in  doživljanje  občutkov.  Četrta  je  srce  –  center  za 
sočutje in povezanost z vsemi stvarmi. Peta je vratna/grlena čakra, ki je povezana z govorom, 
šesta je tretje oko, ki se nahaja med očmi in je povezana z jasnovidnostjo. Sedma je kronska 
čakra in odpira človeka za spoznanje, da njegova resnična identiteta leži izven meja fizičnega 
sveta. Ko pa se pride do petih čaker izven telesa, je treba najti način, da se nekaj integrira, za 
kar pa vi sploh še niste prepričani, da je sploh možno.

8. čakra leži zdaj izven vašega področja aktivnosti, 30 cm nad vašo glavo. Večina ljudi jo ima 
zelo blizu svojega fizičnega telesa. Celo 9. je v bližini, samo nekaj metrov oddaljena od telesa. 
Ko bo 9 spiral do konca razvitih, se bo ta čakra premestila v Zemljino atmosfero in bo bolj  
Zemeljska čakra – nek »link«(povezava) med energetsko mrežo vesolja in Zemlje. 10., 11., in 
12. čakra so precej bolj oddaljene. 

Ko bo vaša 10. čakra aktivirana in vključena, bo v vašem Sončevem sistemu. 11. bo v vašem 
galaktičnem sistemu, 12. pa bo utrjena v vesolju. Vi boste od teh osebnih centrov prejemali 
informacije, ker so hkrati tudi kolektivni centri. Ko se naučite interpretirati vsa ta izkustva s 
čakrami, boste ugotovili, da življenje ni več enako kot nekoč. Ne prehajajo vsi na Zemlji skozi 
te spremembe, ker niso vsi kodirani, da v tem časovnem segmentu reagirajo. Vsak od vas je 
prišel z določeno posebno nalogo, ki vam pravi kdaj, kje in kako morate najbolje delovati. 
Mnogi od vas se ravno zdaj učite, kako slediti temu načrtu, načrtu SAMEGA SEBE, ki vas bo 
pripeljal k temu, da odkrijete svoj višji JAZ.

Ko to enkrat odkrijete, bo vaše življenje precej enostavno, brez naprezanja, ker ste vi zdaj 
orodje  SVETLOBE in  ste  vodeni,  samo s tem, da ste  osnovali  NAMERO – da  se posvetite 
SVETLOBI.

Ljudje se bodo spreminjali postopoma, ker ne bi delovalo, če bi se vse zgodilo hkrati, TO bi 
ustvarilo kaos, ravno tu, kjer je potreben red. Tako pa se lahko nekdo, ki ravno prehaja skozi  
spremembe, obrne na nekoga, ki je te spremembe že dal skozi. Za te od vas, ki ste PRVI, je ta  
proces lahko zelo težek. Vi krčite to pot in puščate smerokaze. Ko boste zmogli preiti skozi 
spremembe, boste drugim lahko pokazali pot.

Če ste voljni,  se lahko vključite v mrežo ČASA, kjer  boste odkrili  določene pokazatelje za 
bodoče dogodke. ČIM VEČ se vi v VSAKEM TRENUTKU posvečate svoji lastni spremembi, tem 
hitreje  bo  ta  sprememba  dosegla  zadnjo  osebo  v  nizu.  Bili  so  časi,  ko  je  človeštvo  bilo 
sposobno  obstajati  v  višjih  dimenzionalnih  frekvencah  in  imelo  moč  za  premikanje  po 
realnostih in manipulacijo materije. Mnoge od teh možnosti so namerno uničene s strani bitij, 
ki gospodarijo z vašo realnostjo. 

Vi  morate  vedeti,  da  ima  vsaka  realnost  ČUVAJE  in  da  obstajajo  različni  ČUVAJI.  Mi 
uporabljamo besedo  Čuvaj  nevtralno.  Vi  uporabljate  besedo  Čuvaj  za  nekoga,  ki  ščiti.  MI 
pravimo da Čuvaji realnosti ščitijo realnost v smislu, da ne dovoljujejo drugim, da pridejo in 
spremenijo njihovo realnost. Čuvaji v našem smislu niso vedno dobronamerna bitja. Čuvaji, ki 
čuvajo na primer vašo realnost, lahko to počnejo tako, da ne bodo pustili blizu drugim bitjem, 
ki bi vas lahko osvobodila.

Vi ste mnogo tega pozabili, ker ste bili predelani in mnoge vaše sposobnosti so bile uničene in 
izključene. V vaši družbi je nastopila kontrola umov. Okoli Zemlje so bile položene plasti zaščite 
in  tudi,  če  bi  dobili  informacije  od  zunaj,  ne  bi  imeli  niti  orodij  niti  možnosti,  da  s  temi 
realnostmi kaj počnete. Ampak zdaj ves planet stoji na sredi razširjajočih se realnosti. Da bi 
lahko šli v druge realnosti, morate najprej zelo globoko raziskati svojo osebno realnost. Ni več 
časa za dvajset let psihoanalize. 

Vi morate razviti sposobnosti, s katerimi boste lahko v nekaj urah prešli desetletje svojega 
emocionalnega razvoja. Morali  boste po emocionalni avtocesti, ker človeško telo se IZRAŽA 
SKOZI EMOCIJE. To je posebnost in talent vaše vrste. Za začetek boste morali odpreti poti 
proti področjem, ki ste jih v tem življenju skrili pred vami samimi. Morda vas bodo, ko pričnete 

25



urejati informacije v sebi, preplavili spomini, spomini na dogodke, ki so za vas takrat bili zelo 
težki in jih niste mogli razumeti. Nekateri bodo morda odkrili, da so kot otroci imeli stike z 
vesoljci. Nekateri bodo odkrili seksualna doživetja, ki jih takrat niso razumeli, ne glede na to, 
ali so bili pri tem aktivni ali pasivni. Take stvari so bile zakopane v emocionalnem telesu, ker je 
emocionalno telo zelo občutljivo na obsodbe, mentalno telo pa obsoja zelo težko. 

Emocionalno telo, ki je povezano s spiritualnim telesom, pa se skriva pred mentalnim telesom. 
Vi verjamete, da veste, kdo ste. Vi vsi imate ideje o tem, kdo ste, ideje ki so nastale med 
odraščanjem v tem življenju. Mi vam želimo povedati, da imate določeno število paralelnih, 
legitimnih  obstojev,  ki  imajo  čisto  drugačne  spomine  od  vaših.  Vi  ste  se  odrezali  od  teh 
spominov, ali pa ste jih enostavno ignorirali, ker jih vaše emocionalno telo ni moglo predelati.

Mnogo tega, kar boste odkrili, bo povezano z vašo seksualnostjo, ker je seksualnost del vas, ki  
ga  niste  razumeli,  ste  se  mu  pa  morali  posvetiti,  da  bi  razumeli  smisel.  Za  kaj  gre  pri  
seksualnosti? Kdo je ustvaril pravila kaj je prav in kaj narobe? Poleg tega boste odkrili, da so 
se vam dogajali kontakti in da je energija bila vedno okoli vas, ko ste bili mlajši, da bi vas 
učila; vi ste blokirali te dogodke, ker niste prejeli podpore, da bi verjeli, da so se ti dogodki res  
zgodili. 

Ko pričnete z vašim večdimenzionalnim raziskovanjem, bodo vaši spomini, ki ste jih skrili pred 
seboj, prišli na svetlo. Čudili se boste temu, da ste cele dogodke in velike dele vaših življenj v 
celoti  pozabili,  posebno doživetja iz  časov, ko ste bili  mlajši  od 12- ih let.  Čudili  se boste 
zmožnosti vašega živčnega sistema, ki lahko prekine pretok informacij, ko jih vaš razum ni 
zmožen predelati. Ampak vseeno, VSE je shranjeno, torej vi boste priklicali vse te informacije. 
Sedaj boste lahko predelali precej tega, ker se boste naučili biti NEPRISTRANSKI in ne obsojati 
tistega, v čemer ste sodelovali. 

Medtem ko vi raziskujete vaše telo, vašo identiteto in vaše zdajšnje življenje, počnite to hitro! 
Nimate več časa, da to raziskujete dolgi  niz  let.  V enaki  meri,  kot  se vaša DNK ponovno 
sestavlja in aktivira, boste lahko občutili, kako imajo vsi dogodki iz vašega življenja nek smisel 
in kako so povezani z različnimi kraji, na katerih ste živeli in z različnimi identitetami, ki ste jih 
imeli. Idealno bi bilo, da vi zdaj NE BI OBSOJALI in ko to dosežete – boste dobili vpogled v 
preteklost, odvisno od tega, kaj se je res zgodilo tukaj in to boste lahko občutili in doživeli 
skozi vaš celični spomin. 

Edini način, na katerega lahko pridete na višjo frekvenco in določite prihodnost vaših življenj 
na planetu je, da ne obsojate vašega sodelovanja v tem procesu. To je zelo kompleksno in 
ZELO POMEMBNO. Občutite to, kar smo zdaj povedali. Ta proces pomeni: rušenje obstoječih 
paradigem  in  obstoj  heretikov  realnosti  (heretik-  krivoverec,  op.  prev.).  Pričeli  boste 
razumevati,  da  je  vaša  resnična  realnost  bila  skrita  od  vas  ves  ta  čas.  Najvažnejše  in 
brezpogojno potrebno je, da se vi pričnete SPOMINJATI, KDO STE VI PRAVZAPRAV.

VI NISTE SAMI. Vi tega ne bi mogli storiti sami. Celo če bi vam rekli, da ste vi vodja svoje 
duše, obstajajo tudi drugi aspekti vaše duše, ki imajo popoln vpogled v dogajanja in zgodovino 
ter se vračajo zdaj sem v določeno časovno obdobje, da bi ustvarili energetski vrtinec, ki se bo 
dotaknil vseh realnosti.

Mi vam ne moremo dovolj poudariti, kako pomemben je ta čas SEDAJ in kakšno vznemirjanje 
in radost je v njem – VKOLIKOR STE SE PRIPRAVLJENI SPREMENITI. Če se niste pripravljeni 
spremeniti in če se niste sposobni prepustiti, boste morali skozi stvari, ki ne bodo tako lepe. 
Vsak od vas ima nekaj, česar se drži zelo trdno. To lahko postane zelo težko. Ampak vseeno je 
vsak od vas prišel sem nekaj postorit, tako da lahko nadaljuje svojo pot in da lahko ponovno 
počne to, po čemer hrepeni njegova duša. Vi se ves čas počutite, kakor da še imate nekaj za 
opraviti, neke nedokončane stvari.

Zavesa je za mnoge od vas potegnjena zelo tesno okoli vas, samo da ne bi rekli : »Hej, kaj jaz  
pravzaprav počnem tu!? Jaz odhajam!« Tisti od vas, ki razumete višje nivoje obstoja, ste se 
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mnogokrat počutili  ČISTO SAME na planetu. Ampak tokrat ste milijoni od vas - vi si ravno 
oblikujete neverjetno skupino podpore. VI se počasi začenjate srečevati – eni druge in VI ravno 
pričenjate prepletati vaše zavesti – kakor svilena nit plete platno z drugimi svilenimi nitmi. 
VIDELI BOSTE: zdaj nastaja čudovito skupno delo brez večjih naporov, ker je to del načrta in 
ste vi enostavno vodeni, da naredite neke stvari.

Celoten planet je tako kontroliran, da so vas od prvega trenutka učili, da nimate kontrole nad 
svojo realnostjo. Učili  so vas, da je vse odvisno od naključij  in od faktorjev, nad katerimi 
nimate nobenega vpliva. TO JE NAPAČNO!

VI STE TISTI,  KI  KONTROLIRATE VAŠO DNK! VI  IMATE POPOLNO KONTROLO NAD VSEM! 
Dokler tega ne odkrijete in pričnete verjeti, ste izpostavljeni vsemu, kar nekdo DRUGI želi, da 
VI DELATE V TEJ ZONI SVOBODNE VOLJE. V vaši nedolžnosti in neznanju ste bili izpostavljeni 
stvarem, ki so omogočile,  da so vaša DNK, vaša INTELIGENCA in mnoge druge stvari bile 
manipulirane.
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6. ODKLENITE ZGODOVINO

DNK v sebi nosi kode, ta genetski material in spirale so narejeni iz svetlobno kodiranih vlaken, 
tankih niti,  ki nosijo informacijo na enak način kot optični kabel. Svetlobni steber, ki ga vi 
uporabljate, da bi se aktivirali in privedli informacije v svoje telo, je tudi sestavljen iz svetlobno 
kodiranih vlaken. Te svetlobno kodirane niti vsebujejo ogromno količino informacij in vaše telo 
je prepredeno z njimi. Ko se te svetlobno kodirane niti povežejo v sveženj in zravnajo v pravo 
smer, delajo skupaj in sproščajo informacije, ki pojasnijo zgodovino, ki jo nosijo v sebi. 

Svetlobno kodirana vlakna so podobna veliki  knjižnici,  ki  je  tako ogromna, da v sebi  nosi 
preteklost vesolja. Na Zemlji so v preteklosti živele mnoge vrste. Vi ste sebe prepričali, da se 
je človeštvo počasi  samo razvilo na tem planetu. Ljudje so bili  sem »POSTAVLJENI«. Pred 
ljudmi je veliki šok, ker bodo kmalu odkrili skeletne oblike mnogih različnih bitij. 

Nekatere od njih so že bile odkrite, deloma v Južni Ameriki, o njih se je v senzacionalističnih 
časopisih pisalo kot o prevari, ali pa so bili skriti kot državna skrivnost. Ko zavest človeštva 
zraste do frekvence sprejema in ko živčni sitem masovne psihe postane dovolj uravnotežen, da 
lahko prenese spremembo obrazca,  bo Zemlja sama odkrila svoje skrivnosti  – skozi  razna 
sredstva, na primer: skozi  neobičajna vremenska stanja, potrese, psihična odkritja in tako 
naprej. Takrat boste odkrili čisto novo zgodovino.

Pred  vami  je  naloga,  da  razvijete  vašo  DNK  skozi  vašo  ZAVESTNO  NAMERO  in  UKAZ. 
Ukazovanje,  želja  in  iskanje  tega  ni  enostavno,  ker  morate  skozi  mnoge  identitete.  Iz 
zgodovinske perspektive vašega več-dimenzionalnega obstoja oziroma iz bistva vaše duše, ste 
vi že bili mnoga različna bitja in nekatera od teh izkustev so bila precej boleča. Nekatera so 
bila velik izziv in težka.

Za vas je prišel čas, da greste skozi izzive in da odklenete zgodovino, ki je v vaših telesih – 
tako, da dovolite vašim svetlobno kodiranim vlaknom, da se ponovno povežejo v snope, da 
oblikujejo nove spirale ter da dovolite sebi, da boste sprejemljivi do tistega, kar vam bo ta 
nova informacija v vaši DNK pokazala. To ne bo vedno smiselno vašemu logičnemu umu. Vi se 
boste naučili, da ima vaš logični um namen in smisel, ampak da to ni vaša identiteta. Logični 
um je pri mnogih ljudeh preveč aktiven. 

Precenjen je in zlorabljen in če ga preveč uporabljate, se v vašem telesu ustvarja stres. Ne 
morete vedno logično razumeti, kar se vam dogaja. Opazujte se, vzdržujte smisel za humor in 
odražajte ideje, da se vi razvijate. Šli boste skozi mnogo stvari, ker se vzpenjate po lestvici 
vaše  identitete,  ki  je  narejena  iz  vašega  sistema čaker.  Čakre  so  energetski  informacijski 
centri, ki so povezani z vašimi življenji, v katerih ste se vi ali aktivirali ali pa se izrazili na tem 
ali onem področju. 

Najbolj pomembno za vas je, da kmalu odkrijete svojo identiteto. Svetlobno kodirana vlakna so 
orodja Svetlobe, del Svetlobe in izraz Svetlobe. Obstajajo kot MILIJONI finih, tankih niti v vaših 
celicah,  medtem  ko  enake  take  niti  obstajajo  kot  kopija  izven  vašega  telesa.  Svetlobno 
kodirana vlakna v sebi nosijo Jezik Svetlobne Geometrije, ki vsebuje zgodbe o tem, kdo ste vi. 

Do sedaj niti ni bilo mogoče, da te svetlobno kodirane niti pridejo na planet, ker je tu bilo 
»onesnaženje«  ustvarjeno  od  »temne  ekipe«.  Ta  svetlobno  kodirana  vlakna  so  kot  žarki 
svetlobe,  ki  v  sebi  nosijo  geometrično  obliko  jezika.  K  vam prihajajo  iz  kozmičnih  bank 
podatkov in vsebujejo informacije. Mnogi od vas so na točki razvoja, na kateri vaše telo nima 
potrebe za zdravljenjem. 

Vi imate potrebo za spontanim izobraževanjem/informiranjem skozi implantat, ki je postavljen 
v vaše telo, da vas informira. To je to, kar se bo zgodilo tekom naslednjih let. Nekateri od ljudi  
na planetu, posebno tisti, ki delajo s kristali, se bodo učili, kako naj napolnijo in aktivirajo 
telesa drugih s temi nitmi. Posamezniki, ki so v iskanju izkustva, bodo imeli te niti aktivirane, 
da bi jim dale trenutno informacijo in trenutno znanje. To je način, na katerega bo razvila 
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edukacija prihodnosti. Seveda bodo tu tudi bitja, ki bodo pri tem pomagala. Vam ravno postaja 
mogoče, da prepoznate ta bitja in prepoznate druge realnosti, ki obstajajo okoli vas. Ko je bila 
informacija iz svetlobno kodiranih vlaken razpršena, to ni bilo kot sežig knjižnice ampak kot bi 
nekdo knjige s polic zmetal na sredino sobe. 

Predstavljajte si, da ste vstopili v sobo velikosti ogromnega stadiona in vse knjige ležijo po 
tleh. Kako bi našli  karkoli razen po naključju. Glede na to, da ljudje ne verjamejo v red v 
naključjih, zato niso nikoli sledili redu v njih. Informacije v teh nitih so vam bile puščene, ker ni 
obstajal logični način, kako bi jih vi razumeli. Kako vi zadnje čase prihajate do informacij? 
Informacije se vam bodo odkrile same. To je proces. Vam ni treba iskati informacij, ker to 
odkritje je vaša zapuščina in identiteta. 

Čim DNK prične oblikovati nove spirale, bodo potovale po vašem živčnem sistemu, ki se ravno 
zdaj razvija in spomini bodo preplavljali vašo zavest. Vi morate delati na tem, da razvijete nov 
živčni sistem, morate vleči  Svetlobo v vaša telesa, morate obogatiti  vaš sistem s kisikom, 
morate se naučiti, kako naj se premikate skozi pospeševanje vaše energije in kako naj v vaše 
telo pritegnete čim več idej in izkustev. Čim ta proces prične rasti in hraniti sebe v vašem 
telesu, to enostavno opazujte, ker boste hoteli imeti pristop k temu procesu. 

Če obtičite v vaših dramah je to, kakor da berete isto knjigo znova in znova, ne dovoljujete pa 
informacijam iz drugih knjig, da pridejo do vas. Ampak tu je več od tega: tu je ena cela 
zgodba.  Ta cela  zgodba ima povezavo s  vašo celotno dušo.  Kot član Družine Svetlobe,  vi 
soglašate s tem, da v svojem telesu hranite zavestno znanje o vseh vaših obstojih. Pripravljeni 
ste sprejeti vse vloge, ki ste jih kadarkoli igrali in kar ste kadarkoli v teh obstojih storili ter da 
potem vstopite v različne realnosti  in da jih v skladu s pravili  vašega sporazuma kot član 
Družine Svetlobe preuredite. 

Seveda, v sklopu tega sporazuma, imate pravico do svobodne volje. Trojna spirala vas bo 
pripeljala v vaš čutilni center. Čutilni center je emocija in emocija je vaša cesta ali most ali vaš 
zemljevid  proti  vašemu  spiritualnemu  SEBI.  KO  ljudje  zanikajo  njihov  spiritualni  JAZ,  ne 
morejo  v  spiritualna  področja.  Kristus  je  rekel:  SPOZNAJTE  SEBE!  To  je  enaka  stvar.  To 
sporočilo je bilo dano planetu pred mnogo časa, ampak je postalo izkrivljeno, tako da ljudje ne 
razumejo, kako VELIČASTNI so v bistvu in da vse, kar morajo narediti,  je, da se na novo 
sestavijo. To delo je vedno notranje. Če želite vedeti,  KAKO SPREMENITI PLANET, vam mi 
povemo, da delajte na SEBI. RAZVIJTE SEBE!

Pojdite preko svojih meja. Naučite se biti več-dimenzionalni, da obstajate v astralnem svetu, 
da potujete izven fizičnega telesa. Nehajte definirati vaše fizično telo kot nekaj, kar se konča 
»tu«, v to vas želi prepričati vaša družba, da bi bili kontrolirani. V Zoni svobodne volje, je 
kontrola  del  te  igre,  ker  nekdo  želi  imeti  kontrolo.  Vi  ste  člani  Družine  Svetlobe.  Katero 
hierarhijo in katere Bogove vi poslušate? 

DNK je živeča zgodovina resnice in življenja. Ko postanete sposobni zliti se s to zgodovino, 
boste lahko šli v različne realnosti brez videa, video kaset, brez knjig. Vi ste sposobni takih 
izkustev.  Mnoge  stare  domorodske  kulture  so  bile  trenirane,  da  najdejo  ostanke  Živeče 
knjižnice na tem planetu. To pojasnjuje njihovo spoštovanje do Zemlje, do živali ter pojasnjuje 
njihovo razumevanje za to, da VSE POČIVA NA KOOPERACIJI. 

Te domorodske kulture so namerno postavljene na planet, da bi bile polje za trening, ter da 
obstaja potencial za aktivacijo spomina, ko nastopi pravi čas. DNK vsebuje kodo. DNK vsebuje 
načrt za identiteto, načrt za eksistenco, vsebuje zgodovino vesolja in zgodovino življenja v tem 
lokalnem segmentu. In vse to je shranjeno V CELICAH LJUDI. 

Originalna DNK čuvajev in spremljevalcev tega planeta - ljudi, je imela načrt, ki je baziral na 
številu 12. 12 spiral genetskega materiala je zato povezanih z dosti drugimi izvori informacij, ki 
počivajo na številu  12. Spomnite se: realnost odraža stvarnost.  12 informacijskih spiral  je 
povezano s 12. informacijskimi centri v telesu in izven telesa. Zemlja zdaj vstopa v določeno 
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povezanost, v določeno konstelacijo z namenom, da se Originalni Planerji vrnejo in reaktivirajo 
sistem 12.  spiral  in  da  vrnejo  Zemljo  na  njeno  prejšnjo  pot.  Ko  se  je  biološka  knjižnica 
začenjala, pred eoni in eoni, je bilo odločeno, da bodo čuvaji in spremljevalci planeta – torej 
ljudje, v sebi imeli ključ za odklepanje podatkov, ki so shranjeni v tej Živeči Knjižnici.

Kako  je  vse  to  povezano  z  12.  informacijskimi  centri  –  čakrami?  Ko  so  človeške  čakre 
povezane,  odprte  in  aktivirane,  začne  informacija  sama  težiti  k  izražanju  in  dostopnosti. 
Določene stvari aktivirajo to informacijo in jo pripeljejo v prvi plan obstoja, tako da se začne 
izražati. Ko ste priključeni na vaše informacijske centre, 7 v vašem telesu in 5 izven vašega 
telesa, ste pripravljeni sprejeti energijo skozi en niz od drugih 12. informacijskih centrov. 

Ko aktivirate vaših 12 čaker, se priključite k energiji, ki je shranjena v paralelnem nizu 12. 
centrov, ki bo še naprej aktiviral vaš proces. To bo na koncu privedlo do tega, da bodo vaši  
možgani delali v celoti in popolnoma, kot računalnik. 12 paralelnih realnosti vsebuje način in 
dovoljuje  odklepanje  skrite  informacije.  Do  tega  odklepanja  je  mnogo  korakov.  To  lahko 
primerjate z vladnim varnostnim sistemom, ki uporablja različne nivoje pristopa, kot so prstni 
odtisi ali drugi načini prepoznavanja, ki se morajo kombinirati eni z drugimi, da bi se dobil 
pristop k informacijam.

Aktivacija 12. spiral DNK se ujema z aktivacijo, vrtenjem, premikanjem in odpiranjem vaših 
informacijskih centrov, vaših čaker ali eteričnih energetskih plošč. To je začetek povezovanja 
teh dvanajst-delnih sistemov.

Ko se zgodi ta sinhronizacija energije, prične dovajati ter vleči energijo v 12 nebesnih teles v 
vašem sončnem sistemu. Ta telesa potem pričnejo pošiljati to energijo nazaj na Zemljo. Ta 
telesa  aktivirajo  sebe,  s  tem  da  odpuščajo  to,  kar  držijo  v  sebi,  tako,  da  Zemlja  lahko 
biogenetsko oživi. V vesolju je še več teh 12 članskih skupin, na primer 12 vrtečih se vesolj. 

Vrtenje  teh 12.  centrov bo privedla  do kaosa nove zavesti,  ker  ko se  bo teh 12 centrov, 
posebej  pa 5 zunanjih,  pričelo  povezovati  z  Zemljo,  bo prišlo do neverjetne poplave nove 
energije. Izgradnja 12. spiral ne bo pomenila, da boste vi kot vrsta kompletno informirani. To 
pomeni,  da  obstaja  minimum  in  maksimum  nujnih  mutacij,  da  bi  se  človeška  zavest 
katapultirala  na  nek  višji  nivo  ter  bi  se  ustvaril  višji  standard  funkcioniranja  zavesti.  Ta 
mutacija bo prinesla nov nivo frekvence, ki bo vplival na vsakogar na njegov način.

Ta proces se lahko primerja z novim soncem, ki  se rojeva v vaši  atmosferi.  Teh 12 spiral 
zagotovo ne bo zajelo vseh informacij v svetlobno kodiranih vlaknih. Ampak vseeno, formiranje 
teh 12. spiral bo dovolj, da vam da neko dosti večjo sliko o tem, kdo ste vi kot vrsta. Kot člani  
Družine Svetlobe vi veste, kdo ste. Ljudje so tisti, ki ne vedo, kdo so oni. Glede na to, da ste vi  
zamaskirani kot človek, občasno tudi vi mislite, da ne veste, kdo ste vi. 

Ampak  VI  VESTE iz  VEČNEGA dela  SVOJEGA  BITJA,  da  ste  vi  člani  Družine  Svetlobe.  Mi 
imenujemo planet Zemljo Živeča knjižnica, ker vi vsi imate predstavo o tem, kaj je knjižnica: 
mesto, kjer so informacije shranjene in dostopne. MI uporabljamo to analogijo, ker vam imamo 
namen pojasniti, da se vi, kamor koli greste - nahajate v knjižnici. Vi še samo niste odkrili, 
kako bi sebi prevedli informacijo oziroma, na katerem mestu v knjižnici se nahaja.

To je slika, za katero mi želimo, da jo ima vsak od vas. To bo ustvarilo večjo ljubezen do 
Zemlje in večje spoznanje o tem, da je vsakdo povezan z nečim na tem mestu. Ne bo več 
potrebe, da bi se kadarkoli počutili, kot da ste sami, ko boste razumeli, da okoli vas obstaja 
inteligentno življenje, ki si želi komunicirati z ljudmi. Čim se 12 spiral, ki vas bodo povezale z 
12. informacijskimi centri, prične oblikovati – se bo knjižnica aktivirala. 

Človeška vrsta je oblikovana, da bi bila ključ v pristopu k tej informaciji v Živeči Knjižnici. O 
tem bi  vam lahko pripovedovali  zgodbe in zgodbe.  Pred milijonom let  je  vse življenje  so-
obstajalo na planetu, še posebej v času dinozavrov, ko so te velike živali  služile kot čuvaji 
planeta,  določene energije  pa  so se  gradile,  da  bi  tu  shranile  podatke.  To  se  je  dogajalo 
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milijone let. Sedaj je sistem s številom »12« ta, ki vas povezuje s tem in ko pogledate okoli 
sebe, ga boste videli povsod. To je bilo uvedeno iz razloga, da se vas poveže z nečim nekje 
drugje. To ni vaš naravni bioritem, ampak skupni dogovor o uporabi energije »12« v različnih 
sistemih realnosti. To je kodirana formula. 

Mnoge  stvari,  ki  niso  smiselne  vašemu  logičnemu  umu,  imajo  neverjetno  dosti  smisla 
kodiranim svetlobnim vlaknom in vašemu telesu, ki postaja bolj in bolj senzibilno. Seveda so 
tudi taki, ki pravijo, da je to čisto neučinkovit sistem in da ni v naravnem toku. Ampak »12« je  
tok, na katerega je vaš sistem naravnan. Pravzaprav, če bolje pogledate, ste vi v sistemu 13. 
Kolikokrat letno imate polno luno? 13 krat. Sistem 13 bo prišel. Vi se mu boste odprli kmalu, 
ker se boste gibali nad časom. Energija od 13 gre dalje od logičnega in dalje od vsiljenega 
sistema.

Kot smo že povedali, Družina Svetlobe je prišla na planet, da sprejme energijo od Originalnih 
Planerjev. Ta energija bo ustvarjala genetsko spremembo in re-aktivirala in prestrukturirala s 
svetlobo kodiranih vlaken. Vlakna bodo zgradila sistem 12. spiral, ki bodo aktivirale telo. To bo 
naredilo človeško vrsto zelo dragoceno, ker bo sposobna biti ključ za pristop k podatkom, ki so 
shranjeni v Zemlji.

Kaj je v teh podatkih tako pomembnega? So v insektih, cvetlicah, v svinjah, oslovskih repih, 
zajčjih  ušesih  in  v  vseh  stvareh.  Na  vas  je,  da  jih  odkrijete.  Mi  želimo  poudariti,  da  je 
shranjevanje podatkov v dvanajstih knjižnicah, sledilo v različnih slojih. Ko ste vi vstopili v 
knjižnice, so obstajale različne kode za vstop. Z drugimi besedami, obstajajo mnogi različni 
načini, da se vstopi v knjižnice. Vi ne bi mogli kar tako pristopiti in reči: »Jaz imam dovoljenje, 
da sprejmem vse te informacije«. Kakor v vladi obstajajo različni nivoji varnosti, tako tudi 
knjižnice, ki varujejo vse te podatke, imajo svoje varnostne sisteme.

Obstajal  je  razlog,  da  so  se  zgradile  te  knjižnice,  ker  je  takrat  vladala  tiranija.  Določene 
energije – Čuvaji časa – so bili zaskrbljeni, da ne bi informacije prišle v napačne roke. Tako so, 
zelo zaigrano, razvili različne knjižnice. Ostale knjižnice ali svetovi niso vsi kot vaš svet. Naloga 
Čuvajev časa je bila, da zgradijo projekt, skozi katerega se bo zavest lahko razvila, dobila 
informacije in bila zmožna pristopiti k tej informaciji.

Po prvotnem namenu je bila vloga človeka kot vodiča h knjižnici, vloga zelo visoke časti. Brez 
človeka nihče  ne bi  mogel  pristopiti  h  knjižnici  in  čimbolj  je  bil  človek »naravnan«, boljši 
pristop h knjižnici je bil mogoč. Človek je bil ponosen na to, da je bil dovolj svoboden, pa tudi  
dovolj vezan, da najde podatke v vseh stvareh. Ko so ljudje bili knjižnične izkaznice, so bili 
nekateri boljše izkaznice od drugih. 

Obstajalo je šolanje s ciljem biti izkaznica in ko so prihajala bitja, ki so želela informacije, so se 
zlila/združila s človekom, ki je bil programiran, da ustreza določenim kodam. Če je nekdo imel 
nizke kode za pristop, so lahko videli le določen del nečesa. Vsakdo je prišel z namenom, da 
odkrije specifično informacijo. Informacije niso bile pred nekom skrite zato, ker so skrivnost, 
ampak zato, ker niso elektromagnetno odgovarjale njegovi biološki strukturi.

Podatki  morajo »preiti« skozi  sistem prepričanj in verovanj posameznika, drugače bi  lahko 
prišlo do »kratkega stika«, če je preplavljen z energijo, ki ni dovolj obogatena z ljubeznijo. Ko 
je  nekaj  dovolj  obogateno  z  ljubeznijo,  to  človeka  ščiti,  da  ne  bi  doživel  kolapsa  ter  ga 
osredotoča na sprejemanje razširjenega koncepta. To je način, na katerega so veliki koncepti 
pripeljani na planet: premikajo se na frekvenci ljubezni.

Frekvenca  Svetlobe  ne  more  transportirati  velikih  konceptov,  ker  ni  povezana  z  emocijo. 
Ljubezenska frekvenca je  povezana z emocijo.  Ko človek ustvarja razširjen  koncept SEBE, 
mora tu biti ljubezen, da bi mu dala smisel. Brez ljubezni človek ne čuti smisla/namena, človek 
pa mora biti povezan s smislom, da bi razumel, kako ogromne so stvari. Vi boste nekega dne 
ugotovili,  da  tudi  seks spada k procesu.  Ko vi  posedujete  svojo  lastno seksualnost,  vidite 
možnost, da jo izrazite in se odločite, ali jo želite izraziti ali ne.
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Čim postanete dostopni in vas drugi začnejo uporabljati, da bi odkrili knjižnico, lahko imate čez 
leta zelo zanimiva srečanja. Če pričnete preučevati stare spise in podatke, boste razumeli, 
zakaj so se Bogovi spustili  dol  in se pomešali  s hčerami človeškega rodu. Spolnost je bila 
uporabljana za met iskre na knjižnično izkaznico. V tem je nekaj zelo nevarnega, ker je to bilo 
zlorabljeno. Zato je zelo pomembno, da imate v lasti  svojo seksualnost in da ste povsem 
prepričani, s kom jo delite. MI ne želimo, da bi kdo od vas bil kupljen ali zaveden.

Vi  morate  polagati  pozornost  na  to,  ali  doživljate  druge  kot  iskrena  bitja,  ki  imajo  svojo 
integriteto,  ali  pa  vam  samo  laskajo.  Vi  boste  postali  ČUVAJI  MOČI.  Obstajajo  tudi 
tradicionalisti, ki mislijo, da vam mi nekontrolirano dajemo preveč informacij. Mi pravimo, da je 
Zemlja  na  poti  velike  kolizije,  tako  da  ne želimo biti  obzirni  in  česa  zadrževati.  Mi  ravno 
preplavljamo planet, kakor mnogi drugi, z možnostmi, da se spomnite. Tako da, ko se vam 
pomnožijo ta izkustva, to znanje in možnosti – bodo drugi, ki se bodo počutili pritegnjene, 
prišli k vam iz svojih razlogov, ker bodo skozi vas dobili pristop do določenih stvari. 

Ko delite svojo seksualnost z nekom, je kakor da odpirate cesto proti drugim knjižnicam. To 
ima povezavo z mnogo, mnogo stvarmi. Mi želimo, da imate radi in spoštujete vaše telo, imate 
radi sebe in da ste prepričani, da ko z nekom seksate, da vas ta oseba ima res rada. To ne  
pomeni da se morate poročiti. Ampak tu mora biti ljubezen, da veste, s kom se povezujete - 
tako da vse, kar odkrijete med vama, ostane med vama. Mi vas v bistvu ne opozarjamo, mi 
vas samo informiramo, ker boste videli  kaj se bo zgodilo drugim, ki  niso  previdni  s svojo 
močjo.

Z drugimi besedami, seksualnost ni nekaj, s čimer se je dobro šaliti. To je način za odpiranje 
mnogih poti. Če k temu ne pristopite previdno, lahko pritegnete energije celo brez, da imate 
partnerja. Če vi uporabljate seksualnost, da bi aktivirali informacije, lahko prikličete napačne 
energije.  Tako  da:  zavedajte  se  frekvence  seksualnosti,  ker  zbuja  občutke,  občutki  pa  so 
KLJUČ za dostop do podatkov, ki so shranjeni v Živeči Knjižnici.
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7. VEČ-DIMENZIONALNO INTEGRIRANJE/STAPLJANJE

Vi pridobite že samo s tem, da sodelujete v procesu življenja. Samo s tem, da enostavno ste v 
fizičnem svetu, imate priložnost biti obdarovani z izkustvi in lastnostmi, ki jih ne morete dobiti 
nikjer drugje.

Prisostvovati v fizičnem svetu na Zemlji zdaj in v zadnjih 200.000 do 300.000 letih je silen 
dogodek, glede na to, da tu vladajo Sile Teme. Vi ste se borili, da bi odprli oči in prepoznali  
radost in vzvišenost. Če malo razmislite, boste ugotovili, da v zgodovini moderne dobe obstaja 
zelo malo ljudi, ki so živeli življenja, izpolnjena z radostjo in vzvišenostjo. Zato morate sami 
najti in ustvariti vašo radost in vzvišenost, ter prepričati sebe, da to res lahko storite. 

Narava  obstoja  na  Zemlji  že  eone  predstavlja  boj  med  Svetlobo  in  Temo.  Nekdo  bi  to 
poimenoval boj med dobrim in slabim, med vzvišenostjo in zlom. Mi enostavno pravimo, da je 
to še en dogodek in mesto, kjer vladajo določena pravila in zakoni, in da Zemlja ni edini tak 
prostor v obstoju, ki se sooča s tako vrsto izziva.

Vi ste edinstveni po tem, da vaša biogenetska struktura znotraj vas funkcionira z dosti več 
možnostmi, kot ste si kadarkoli predstavljali. Zelo zanimivo vas je opazovati, kako izvajate te 
boje znotraj vas samih, zato ker ste prepričani, da lahko uporabljate samo majhen del svojih 
resničnih zmožnosti. V resnici ste vi grandiozna bitja, kreirana po sliki bogov.

Celo s temi neverjetnimi sposobnostmi ste kontrolirani do te mere, da so se vaša resnične 
možnosti pričele samo-zanikati. Večina ljudi uporablja samo 3 do 4 odstotke svojih resničnih 
sposobnosti. Tisti naprednejši uporabljajo 12 do 15 odstotkov svojih resničnih sposobnosti. Kje 
se nahaja preostalih 80 ali 90 odstotkov? 

Kaj se lahko naredi z 90 odstotki resničnih sposobnosti? Teh 90 odstotkov se zdaj zbuja in vaše 
prastare oči bodo pričele videti in se spomniti, kaj vse ste VI SAMI sposobni narediti. Ko se 
prastare oči odprejo in ko boste prepoznali vaše resnične sposobnosti, boste prenehali zanikati 
svoje bistvo. Nehali se boste prepirati o vaših omejitvah in boste šli dalje od stvari, ki ste jih 
uporabljali za preprečevanje napredka.

V starem Egiptu je bilo začetnikom, treniranim v krogih svečenikov, potrebno mnogo življenj, 
da bi popolnoma odprli oči za druge realnosti. Bili so trenirani, da se reinkarnirajo v določene 
družine in da se spomnijo, kdo so oni v resnici. Matere in očetje so vedeli vnaprej, koga bodo 
rodili, zato ker so sanjali o tem. Vedeli so kdo prihaja v njihova telesa že pred spočetjem. 

Oči so bile takrat mnogo bolj odprte in so lahko videle v mnogo drugih realnosti. Te oči so 
imenovane »Horusove Oči«, ker so se z njimi lahko videli drugi svetovi - svetovi bujenja in 
svetovi spanja, svetovi smrti in svetovi sanjanja. Vi, ki želite odpreti vaše prastare oči in ste 
mojstri v bujenju, ste bili poučevani in ste šli skozi trening v mnogih življenjih.

ZDAJ je čas, da integrirate trening, skozi katerega ste šli, v vaše telo in v nek sistem, ki nima 
povezave z življenjem v hramu, v sistem ki ne teži k temu, da bi vam dal prostor za vaše 
sposobnosti. Vi ste odpadniki in vaša družba, v kateri živite, ne pričakuje vaših daril in vašega 
znanja, kakor je to bilo v starem Egiptu. 

V današnji družbi in službenem svetu ne obstaja prostor, kjer bi lahko pokazali svoje talente. 
Nikjer  znotraj  družbe,  v  kateri  živite,  ni  takega  prostora.  No,  talenti  še  niso  splavali  na 
površino. Vi se boste razvijali s hitrostjo, ki jo vaše telo in duša smatrata za najprimernejšo pri 
uporabi vaših talentov. Ne jezite se sami nase, da se ne razvijate s hitrostjo, s katero se vaš 
ego želi razvijati.

Ego ima oči, ki vidijo samo en del vas. Duša, ali Horusove oči, ki gledajo skozi vas, popolnoma 
drugače vidijo način, po katerem se morate razvijati. Ker poznajo vaše potrebe, vašo strukturo 
in vaš načrt, se boste razvijali s hitrostjo, ki vam bo omogočala, da ostanete nepoškodovani. 
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Psihiatrične ustanove so prepolne ljudi, ki so uspeli odpreti svoje prastare oči, niso pa uspeli 
razumeti in najti smisla v tem, kar so odkrili. Niso našli hišnega oddajnika. Brez prizemljitve, je 
delikatno ravnotežje živčnega sistema človeka popolnoma moteno.

VI zelo hitro razvijate vaš živčni sistem in obstajajo načini, kako se to prepozna. Vsakih nekaj 
časa čutite pulziranje, ki vas ločuje od fizične realnosti, kakršno poznate – izven frekvence, 
katere identiteta je tridimenzionalna. Takrat ste sposobni preklopiti se na drugo vibracijo ter 
videti, slišati in prepoznavati, da se dogaja nekaj zelo neobičajnega. 

Takrat se običajno pojavi zavračanje, ker logični um ne more pojasniti, kaj se dogaja in vi 
zanikate to izkustvo ter blokirate svoj spomin nanj. Najboljše je ostati pri intuiciji – opirajte se 
na  to,  kar  čutite  in  imejte  zaupanje,  celo  takrat,  ko  to  nima nobenega  logičnega  smisla. 
Nestrpnost je past za mnoge od vas,  zato ker mnogi  od vas čutite,  da se morate  nekam 
premikati. 

Ne zavrzite lastnosti želve, ki se premika zelo počasi, se ustavi, da bi se zaprla v svoj oklep in 
razmišljala, je tudi blizu tal (prizemljena, op. prev.) in zelo dobro vidi. Ko si zaželite pospešiti  
odpiranje  vaših  prastarih  oči,  formulirajte  vašo  predanost  in  pripravljenost.  Misel  je.  Misel 
ustvarja. Če je vaša misel, da se želite razvijati z največjo možno hitrostjo na najboljši možni 
način, je to tudi to, kar boste storili. Kadar dvomite, je dvom tudi misel, ki ustvarja. Ko se 
pojavi dvom, bo prekinil razvijanje procesa, ker ste zanikali subtilnost dogajanja znotraj vas.

Vi ste se nahajali v desetletju, ki smo ga mi imenovali »desetletje brez imena«, 1990-te. V tem 
času so se  dogajala  mnoga pomembna dogajanja,  ampak so bila  skrita  s  strani  uradnega 
sveta. Ta svet je zdaj prerasel svoje okvire, ker se več ne more soočati z realnostjo, ki se 
spreminja in razvija.

Vi ki ste prastari – VI, ki ste mojstri bujenja, medtem ko se budite, mi želimo, da odprete vaše 
prastare oči in zbudite v sebi, kar že veste, česar se spomnite, kar je globoko v vas. Verjeti 
morate sebi in se zanesti nase. Morate biti sposobni videti, razumeti, kaj je to, kar vidite in 
prevesti  to  vzvišeno  vizijo  za  druge.  Prišli  boste  do  spoznanja  in  ogromne implozije  vaše 
zavesti, ki vam bo pomagala, da se spomnite, kdo ste VI ter kdo ste vedno bili.

Izključno od vas je odvisno ali boste odklenili ključavnice in si dovolili, da napredujete dalje. 
Govorili  smo že o vaših prepričanjih, verovanjih ter kako pomembna je misel.  Poudarjamo 
znova in znova, da ste vi rezultat VAŠIH MISLI in to je osnova razumevanja, manipulacije in 
funkcioniranja  znotraj  vašega  sveta.  Ko  pričnete  razumevati  ta  proces  ter  ga  prenašati  iz 
vašega uma v  vaše  telo  in  ko  boste  odločni  in  pripravljeni  živeti  na  ta  način,  bodo  vaše 
prastare oči pripravljene videti.

Ko se boste učili o zgodovini vaše duše, bo vaša identiteta, v vašem trenutnem »JAZ«, pričela 
delovati čisto nepomembno. Vi ste vaše čudovito bistvo izrazili na tem planetu že v zelo starih 
časih in obstaja še ogromno tega, mnogo več, kot ste zdaj sposobni pregledati. To je, kakor da 
bi »obstoj« bila meter debela knjiga, vi pa ste zdaj na prvih straneh na tem planetu, kjer se 
zdaj dogaja bujenje Nove Dobe. Vi boste šli čez celo to knjigo v vaših življenjih.

Ko boste vpijali vse te informacije, bo zgodba pričela preplavljati vašo zavest in vi se boste 
odrekli mej in okov, za katere ste mislili, da definirajo svet, iz katerega izhajate. V procesu, v 
katerem boste preuredili vašo identiteto, ljubite, spoštujte in imejte radi vse variacije identitet, 
ki so VI sami in nikar ne podcenjujte katere koli od njih. Spoštujte vsako, ne glede na to ali  
nabirate jagode ali pobirate cigaretne ogorke po ulicah. 

Dovolite aspektu sebe, ki nosi prvinski ogenj, da se izrazi skozi vas. Vi ste še naprej lahko 
»JAZ«, kadar koli je to primerno. Potem, ko se ogromnost energije izkoristi, da bi vaše fizično 
vozilo postalo del načrta, v katerem vpliva na realnost, »JAZ« ne bo uničen. Namesto tega bo 
»JAZ« postal združen : tako se postane več-dimenzionalen. Tako je biti sposoben premikati se.
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Vi vsi veste, da se tukaj nahajate v zelo značajnem časovnem obdobju. Čas, o katerem se je 
pisalo, govorilo in šepetalo, je ravno pred vami. To je čas, v katerem človeštvo fizično mutira 
pred vašimi očmi in se dobesedno spreminja v nekaj, kar malo prej še ni bilo. V kaj se to ljudje 
spreminjajo? Zelo enostavno je: ljudje se spreminjajo več-dimenzionalna bitja.

To je velika beseda in veliki  koncept. Obenem bo to tudi nekaj, kar vam bo znano, kakor 
zavezovanje lastnih čevljev. Več-dimenzionalni ljudje, ki zavestno obstajajo na več različnih 
krajih istočasno. Ljudje mutirajo ali  se razvijajo v bitja, ki  imajo sposobnost premikanja iz 
enega kraja v drugega in razumeti grandioznost pomena, kdo so oni pravzaprav – da se ne 
končajo tam, kjer se jim konča koža. Človeška bitja se ne končajo tam, kjer se jim konča aura 
ali eterična telesa, obstajajo v mnogo različnih realnostih.

To  je  čas  več-dimenzionalnega  sebe:  sebe,  ki  se  lahko  premika  zavestno  skozi  različne 
realnosti; sebe, ki lahko sočasno obstaja na dveh različnih mestih in izgine, sebe, ki se lahko 
premika skozi štiri-dimenzionalno zavest, »tisti, ki opaža«, in ne »tisti, ki misli«. To je doba 
sebe, ki razume, da je njegov miselni del sebe zelo pomemben in da ta miselni del ni poveljnik  
fizičnega telesa; on je samo svetovalec.

Intuicija je samo pot, po katerem ste zdaj vodeni, da se kultivirate in ki mora biti poročena z 
vašo zavestjo (intuicija in zavest se morata združiti, op. prev.). Poroka med moškim aspektom 
– logiko in ženskim aspektom – emocijo. Združevanje teh dveh aspektov ju bo spremenilo v 
eno. Čas je, da se gre naprej. Vi se zdaj nahajate na zelo kritični točki in čas je za ogromno 
spremembo, ogromen korak, prepuščanje in ločevanje. Čas je, da popolnoma dovolite svetu in 
duhu, da vas popeljeta skozi vaš obstoj. 

Čas je, da dovolite sebi postati eno z vsemi več-dimenzionalnimi aspekti sebe in deli sebe, za 
katere  niste  niti  vedeli,  da  obstajajo.  Ti  aspekti  res  obstajajo.  Povezani  so  z  vami  in  vas 
uporabljajo, oni so standardni nosilci vaše duše, vozilo premika za svetlobo v tem vesolju in v 
tem času. Tisti znotraj naše skupine, ki so predvideli  verjetnost delovanja Prastvarnika, so 
skozi  njihova potovanja  skozi  čas  in  pričakovanja,  večino  tega  pravilno  predvideli.  In  res, 
Prastvarnik pošilja spremembe v vibracijah k temu mestu obstoja, k tej zoni zavesti – zoni 
svobodne volje. Dogajanje se odvija tukaj in zdaj na Zemlji. Tukaj se vse začenja, na tem 
koncu galaksije, na samem robu, v tem delu vesolja.

To je ogromen eksperiment in je poln ogromnega vznemirjenja in hrepenenja vseh vas, ki ste 
sprejeli, da sodelujete v njem. Bodite pogumni. Mi ne moremo tega dovolj poudariti: bodite 
pogumni. Sledite notranjemu vodstvu in imejte zaupanje sami vase. Prikličite energijo v vaša 
telesa in jo uporabljajte. Upirajte se zakonom človeštva, ker je to razlog, zaradi katerega ste 
prišli. Vi ste odpadniki, ravno tako kot mi.

Obstajajo  taki,  ki  ne  morejo  po  tej  poti  zavesti  in  to  je  v  redu.  Niti  malo  ni  enostavno 
spremeniti svoje zavesti. Ta pot vas bo nagradila s tem, po čemer HREPENI VAŠA DUŠA, celo 
kadar nagrade lahko pridejo le skozi boje. Vi s svojo zavestjo napadate iz zasede. Dosegli 
boste grandiozne vidike in dobili popolnoma nove možnosti o tem, kam na planetu in izven 
njega želite iti. Tisti, ki so povezani z vami, bodo tudi odkrili, da imajo nove možnosti. Celotna 
zavest, ki je pripeljana na ta planet v tem času, se bo pričela razvijati in to bo spremenilo  
strukturo vesolja.

Razmišljajte  o  velikem  načrtu.  Razmišljajte  globalno  in  delajte  tako.  Kateri  so  ti  več-
dimenzionalni deli vas? Mnogokrat ste bili vodeni, da bi verjeli v obstoj drugih delov vas, ki so 
mnogo bolj povezani, kot vi sami. Večinoma je to res. Odkrili boste, da se bodo znotraj vašega 
bitja, vaše duše, pričeli aktivirati podatki, ki so uskladiščeni znotraj vašega telesa in nosijo 
celotno zgodovino.

Na kakšen način boste prepoznali druge aspekte sebe? To se lahko zgodi zelo postopoma, 
lahko pa tudi tako hitro, kot bi vas nekdo udaril po glavi. To je enostavno odvisno od »VAS 
SAMIH«. Lahko se vam zgodi, da nekega dne sedite v sobi in se v trenutku znajdete v drugi  
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sobi.  To bi bilo analogno tistemu, kot da »vas je nekdo udaril  po glavi«. Ko pa so v teku 
počasne spremembe, se vam lahko zgodi, da greste po ulici in da slika v izložbi ali poster na 
zidu »vključi« nekaj v vas ter da za trenutek občutite vaše simultane identitete, vaše aspekte 
sebe, ki obstajajo znotraj vas.

Pričeli boste raziskovati aspekte sebe, ki obstajajo v nefizičnem svetu, kakor tudi dele sebe, ki 
obstajajo kot vesoljska bitja nekje v vesolju. Duša se bo zbudila. Spoznala bo vsak njen aspekt 
in vsak ta aspekt bo osebno spoznal vse ostale v celoti. Ko se boste učili premikati se na 
vibracijski  frekvenci,  se boste začeli  zavedati  vseh realnosti  naenkrat in postali  boste bitja 
četrte dimenzije. 

To boste dosegli tako, da se boste najprej učili balansiranja s tremi ali štirimi dimenzijami, 
potem pa petimi ali šestimi in tako naprej. Zbudili boste sposobnosti Prastvarnika in postali vaš 
Prastvarnik. Cilj Prastvarnika v kreiranju tega vesolja in vseh ostalih vesolj je bil, da se on 
(Prastvarnik) razvije in da se odprejo mnogi več-dimenzionalni kanali informacij do te mere, da 
bi se on (ki se nahaja v vseh stvareh, ki jih poznate), lahko zavedal samega sebe v vseh 
stvareh in da bi lahko vse pravilno analiziral, ne da bi znorel.

Vi  zdaj  razvijate  te  sposobnosti  v  sebi.  Pravzaprav,  del  skozi  katerega  zdaj  prehajate  je 
najtežji, ker dvomite, da je vse to sploh resnično. Telo vam govori eno stvar, družba pa drugo. 
Znanje raste in to je znanje, ki se zdaj budi znotraj vas.

Vi morate biti angažirani in predani ves čas. Ko boste te darove in sposobnosti občutili na lastni 
koži, se morate naučiti delati z njimi za vsako ceno. Kakršnekoli motnje v življenju se vam 
dogajajo, vedite, da ste vodeni od vzvišenih izvorov in da karkoli se vam dogaja, se dogaja za 
vaše napredovanje k višjemu. Končno vas bodo vsi ti dogodki obogatili. V sedanjosti se vam 
zdi, kakor da vam nekdo meče sode zlata na vaše dvorišče, vi pa pravite »Hudiča, zlato mi 
uničuje travo!«. 

Vi mislite, da trava ni tako lepa, kakršna je bila, zaradi vsega zlata, ki je bilo zmetano nanjo. 
Kadarkoli se vam zgodi kako izkustvo, sodelujte v njem popolnoma. Bodite popolnoma prisotni 
v vašem fizičnem telesu. Uživajte v tem in se naučite simultano opazovati vaše izkustvo, kako 
to izkustvo vpliva na druge ljudi in vas ter rezultate, ki jih dobivate iz vseh vaših izkustev. Ko 
se vam zgodi karkoli neobičajnega, si lahko rečete : »Čudovito, spet je tu. Kaj se lahko naučim 
iz tega?«.

Kadar se vam taka izkustva ne dogajajo, si pričnete domišljati, da lahko prevzamete kontrolo 
nad vašimi življenji ter se obnašate, kakor da lahko upravljate s temi nenavadnimi izkustvi, ko 
se ponovno pojavijo. To lahko dosežete na enak način, kot ste se naučili,  da se zbudite v 
sanjah in jih kontrolirate, da ne bi bili ujeti, ko vas kdo lovi, ali pa da povzročite, da zvonec v 
šoli  zazvoni, ravno ko bi morali  dobiti  negativno oceno. Vi morate, kot posamezniki  in kot 
vrsta,  kultivirati  sposobnost,  da  z  namero  in  verovanjem  obvladate  vsa  vaša  življenjska 
izkustva.

Na tem planetu se bliža približevanje vaših drugih »sebe«. Vaši »deli SEBE« ki jih boste srečali, 
prihajajo iz vseh koncev vesolja. Obstajajo deli SEBE, ob katerih boste »okameneli«, ko boste 
pomislili nanje in deli SEBE, zaradi katerih bi lahko umrli od srčne kapi. To so deli vas, ki so VI.

Zemlja zdaj prehaja skozi iniciacijo. Vi prehajate skozi iniciacijo, ker ste vi del Zemlje in se ne 
morete ločiti od tega sistema. Zemlja se transformira in ima namen biti domina za vaš Sončni 
sistem. Želi si, da se mnogi svetovi zlijejo v enega in želi biti dovolj prizemljena, da dovoli 
vsem tem svetovom obstoj in da prevede/predela to izkustvo.

To je to, kar ima Zemlja v načrtu. Tako da morate vi imeti v načrtu isto stvar. Tridimenzionalni 
svet se ravno premika proti dimenzionalni koliziji, ne koliziji svetov, ampak koliziji dimenzij. 
Mnoge dimenzije bodo trčile ena v drugo. Nekatere od teh dimenzij so lahko videti zastrašujoče 
in  grozovite.  Test  in  iniciacija  (iniciacija  vedno  pomeni  –  premikanje  skozi  eno  realnost, 
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osvajanje te realnosti in trans-mutiranje te realnosti), pomeni vedno soočanje z energijami in 
bitji, ki so navidez neverjetno »temna«, da bi razumeli, da so oni prišli, da bi se zlili z vami, 
ker so oni vi. Oni so del vašega več-dimenzionalnega sebe, vi pa ste vodja vašega SEBE in VI 
STE SVETLOBA. Tema bo prišla k Svetlobi. Bodite popolnoma čisti in jasni, kadar delate s temi 
stvarmi. Če le malo dvomite ali sumite v zvezi česarkoli, tega ne počnite. Bodite jasni.

Mi definiramo Svetlobo kot promocijo, deljenje, podarjanje informacij. Tema je kontroliranje in 
zadrževanje informacij. Razmislite o tem in začutite to. Vi ste prišli na ta planet s kodiranim 
načrtom, da bi nosili Svetlobo in da privedete do ogromne planetarne transformacije. Prišli ste, 
da bi bili nadzornik vaše duše, da bi bili tisti del vaše duše, ki bo vodja. TA del vaše duše pravi: 
»Jaz določam, kaj se bo tu zgodilo, jaz določam ritem. To, kar se bo zgodilo, je SVETLOBA in 
informacija. Ni več teme.«.

Ste kdaj pomislili, da obstajajo deli vas, ki so v temi in ne znajo najti do svetlobe, razen skozi 
vas? Tudi oni si želijo svetlobo. Želijo rešitve in odgovore. To, kar vi morda čutite, ni nujno 
NAMERA  temne  strani,  ampak  predvsem njen  temeljni  občutek:  STRAH  –  ki  je  izzvan  s 
pomanjkanjem informacij.

Neinformirani deli VAS bodo prišli k vam, da bi se informirali. Kako jih boste informirali? Vi 
širite SVETLOBO, vi delite SVETLOBO. Recite: »Jaz imam namen, da vsi moji deli SEBE pridejo 
na to pot in da tudi oni dobijo svetlobo.«. To je zelo enostavno. BOJEVANJE med SVETLOBO IN 
TEMO vam pravzaprav niti ne služi niti ne koristi.

To je del te zgodbe o razločevanju, ki vas naredi zmedene. Pravzaprav, tu obstajajo samo 
aspekti posameznih duš, ki stopajo v konflikte eni z drugimi in pri tem nosijo različne maske. 
Vi se borite proti vam samim. Bitka med svetlobo in temo ter dobrim in zlom je samo med deli  
vas  samih.  Ti  deli  so  več-dimenzionalni  podaljški  ali  reinkarnacije  istega  energetskega 
kolektiva, katerega del ste vi kot posameznik. Vi se nečesa bojite, ker tega ne razumete.

Kot razdeljene oblike zavesti, ki  so del Prastvarnikove igre, se vi  nahajate v vesolju, ki  je 
sestavljen iz dualnosti.  Prastvarnik je ustvaril  to vesolje svobodne volje tako, da svobodna 
volja  lahko  pripelje  do  kaosa  in  potem  do  preusmerjanja  energij  ter  spoznanja,  da  je 
Prastvarnik v vseh stvareh.

S svobodno voljo je vse dovoljeno in tako nastanejo nasprotja. Ta nasprotja se razdvojijo od 
SEBE enako, kot je Prastvarnik v vseh stvareh in dovoljuje vse stvari. Stvari, ki jih srečate in 
se jih bojite, so VI. Tako da, ko se osredotočite na zgodbo o dobrem in zlem ter poskušate 
razumeti, je vse, kar morate razumeti, da se igrate z žogo in mečete žogo nekemu drugemu 
aspektu sebe, ki dovoljuje, da se vi igrate z žogo iz vašega kota gledanja.

Tako imenovano zlo služi pomembnemu namenu. Vi to obsojate, ker se vam zdi, da je »slabo«. 
Kot član Družine Svetlobe, ko obstajate na drugih mestih, se premikate v različne aspekte vas 
samih in igrate te vloge do popolnosti.

Ko ste prišli  sem, ste vstopili  v gostoto planeta in delali  z dvojno spiralo, ki je minimalno 
funkcionirala, tako da ste pozabili mnogo stvari. ZDAJ, ko se zbujate in razumevate, kaj lahko 
postanete, VI SAMI SEBE vodite k razumevanju, da ste vi vaš sovražnik.

Kot član Družine Svetlobe, imate neverjetno količino razumevanja, ki je drugi nimajo. Vi ste 
prišli s tem. Vi se zdaj spominjate tega in se tega zdaj učite in sprejemate. Del vaše naloge je,  
da dovolite SEBI, da se zlijete z drugimi deli sebe, ki so, kakor se vam zdaj zdi, vaši sovražniki 
in ločeni od vas.

Ti deli sebe se nahajajo v vseh možnih oblikah in variacijah obstoja. Vaša naloga je sestavljena 
tudi iz tega, da frekvenco ljubezni, ki je frekvenca kreacije, frekvenca Svetlobe in frekvenca 
informacije, nosite VEDNO V SEBI, v vsakem segmentu vaše DUŠE.
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Vi ste prišli sem kot duša, da bi zbirali izkustva in bogatili Prastvarnika. Ko se vi ločite, greste 
vsak na svojo stran in delujete po svobodni volji. Karkoli si izberete po svobodni volji in brez 
obsojanja, vam pomaga zbirati informacije in vas voditi proti enosti.

Ta zadeva z DOBRIM IN ZLIM je nekaj, kar lahko postane past, če ne izstopite iz tega okvirja. 
Vi ste skupek neverjetne količine osebnosti, ki se inkarnirajo v različne sisteme realnosti. Kot 
člani Družine Svetlobe prihajate v to realnost, da bi prinesli informacije, enako pa delate tudi v 
mnogih  drugih  različnih  sistemih.  Obstajajo  tudi  verzije  vas,  ki  to  počno  v  skupnosti 
»lizzijev«(reptilov), skupnosti bitij, ki so videti kot insekti in bitij, ki so videti kot ptice. Vi ste 
kolekcija osebnosti. Kot članu Družine Svetlobe, vaše reinkarnacijsko izkustvo vključuje tudi 
ne-humane oblike.

Določena karakteristika, ki je skupna članom Družine Svetlobe, je njihovo delovanje v mnogih 
verzijah emotivnih realnosti (realnosti, katere se lahko občuti), ali realnosti, ki so sestavljene iz 
delov.  Mnoge  oblike,  ki  ste  si  jih  izbrali,  da  se  vanje  inkarnirate,  bi  vam  delovale  zelo 
zastrašujoče  in  čudno,  pa  vseeno  je  to  način,  s  katerim  ste  razvili  vašo  dušo.  Vi  se  ne 
inkarnirate samo v eno vrsto, vi ste »potujoči«. 

Kakor ste maskirani  »v ljudi«, ste VI lahko maskirani  tudi v reptile  ali  kaj drugega. Vi  to 
počnete, da se lahko združite in da razumete Prastvarnika, ki se nahaja v raznolikosti vseh bitij 
in vrst, ki na prvi pogled nimajo nič skupnega. Kot člani Družine Svetlobe VESTE, kaj se dogaja 
ZA KULISAMI. Vi prihajate kot ambasador, da bi zlili realnosti, da bi postale bolj informirane, 
tako da se vsakdo, ki je vključen, lahko znebi strahu in postane osvobojen.

Del vaše naloge je da srečate druge VAS, da se zlijete z njimi in da občutite, kako je to. V 
idealnem primeru boste vi postali več-dimenzionalni potniki in se boste sposobni napajati iz 
moči vašega telesa. Vi lahko delate na njivi, morda ravno delate v vašem vrtu, klepetate s kom 
ali pa nabirate jagode, ko naenkrat do vas pride nek zvok. Vi se opravičite in rečete: »Poklican 
sem. Vrnem se kasneje.« 

Greste, sedete in dovolite vaši osebnosti na Zemlji, da odpotuje. Vi potem popolnoma zavestno 
odpeljete vašo osebnost ravno tja, kjer je nujno pomembna, da bi pomagali Družini Svetlobe v 
njenih  sposobnostih  v  tej  drugi  realnosti.  Vi  boste  to  znali.  Vi  boste  VSI  postali  več-
dimenzionalni igralci. Sploh ne boste jezni drug na drugega, ko bo eden od vas slišal ta TON in 
bo poklican. Vi  boste popolnoma zavestno potovali  in zabava vam bo prihajala od samega 
SEBE.

Ne boste več brali knjig, poslušali glasbe in hodili v kino, ker boste te stvari SAMI živeli. Ko 
prinesete možnosti Družine Svetlobe na planet, drugi ne bodo želeli, da ste tukaj, ker se ne 
ujemate z njihovimi Bogovi. Ne želijo vsi biti svobodni. Vi pa, kot člani Družine Svetlobe, boste 
ustvarili neko novo Zemljo, ki bo svobodna. Tisti, ki ne želijo biti svobodni, bodo tudi imeli 
NJIHOVO ZEMLJO. Obstajal bo čas razkola in separacije. Člani Družine Svetlobe vedo, da jim 
nikoli ni treba ničesar početi s silo.

Vi enostavno morate delati skupaj v harmoniji, da bi podpirali drug drugega in da iščete drug 
drugega, tako da se počutite prijetno v tem, kar počnete, ker nekatere stvari, ki jih boste 
počeli, bodo zelo intenzivne.

Vsakdo od vas je prostovoljno prišel na planet v tem času, da bi nosil frekvenco. V tem času je 
frekvenca SVETLOBA, sčasoma se boste naučili tudi, kako nositi frekvenco LJUBEZNI. Velika 
večina vas nima pojma, kaj bi frekvenca ljubezni lahko bila. Vi govorite o ljubezni in svetlobi, 
ampak še vedno ne razumete pravega pomena te besede in njene razvejanosti. Svetloba je 
informacija. Ljubezen je kreacija. Vi morate biti informirani, preden kreirate. Ali to razumete?

Medtem ko vi rastete in prihajate do višjih področij spoznanja, boste šli skozi nekaj, kar se 
občuti  kot  cementna  opeka  vas  samih,  ki  vas  je  držala  spodaj,  na  tleh.  Predstavljajte  si 
frekvenco, ki je omejila človeški eksperiment kot radijsko postajo. Človeški rod ima eno in isto 
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postajo že več kot 300.000 let. Vedno ena in ista pesem. Človeški eksperiment ni bil zmožen 
prestaviti frekvence in slišati še kakega drugega oddajanja, tako da je že 300.000 let emitirana 
in sprejemana enaka frekvenca.

To je ustvarilo  karanteno – enostavno rečeno je bil  planet zapečaten in hermetično zaprt. 
Kreativni kozmični žarki, ki jih zdaj pošiljajo Prastvarnik in Originalni Planerji, se prebijajo skozi 
ta frekvenčni ščit. Oni ravnokar bombardirajo Zemljo. Kakorkoli, morajo imeti nekoga, da jih 
sprejme. Brez prejemnikov bi ti kozmični žarki povzročili kaos in zmedo. Vi, kot člani Družine 
Svetlobe, ste prišli v sistem, da bi sprejeli te žarke znanja.

Vi potem širite to znanje, novi način življenja in novo frekvenco vsem ostalim prebivalcem, da 
bi spremenili ves planet. Kot član Družine Svetlobe ste tu, da bi utrdili frekvenco in dovolili  
začetek mutacijskega procesa v vaših telesih, da bi ga predali naprej in naredili sprejemljivega 
za planet. Vi živite ta proces in ga pošiljate na planet. Kaj to pomeni? 

To pomeni, da se bo vaša realnost sčasoma spremenila in tudi način doživljanja realnosti se bo 
spremenil. Vi boste nehali biti Vi, kakršne ste se poznali prej in mnogo bolj boste povezani z 
drugimi deli VAS, ki vsi čakajo, da naredijo skok v zavesti tako kot VI. Ta proces vključuje 
srečanje in stapljanje z uporabo vašega več- dimenzionalnega SEBE. Kakor hitro dosežete do 
višjega znanja, boste razumeli, da niste sami in da obstaja ogromno VAŠIH SEBE. Na vas leži 
izziv, da to razumete.

Ne da se doseči višjega znanja, ne da bi šli skozi več-dimenzionalnega SEBE. To pomeni, da 
boste  morali  doseči  popoln  vpogled  in  doživljanje,  srečevanje,  zlivanje  s  kolektivom 
inteligence, ki obstaja v vsesplošnem zdajšnjem širjenju izven časa in prostora.

Verjemite  nam,  ko  pravimo,  da  ste  VI,  člani  Družine  Svetlobe,  naredili  ogromne  študije 
manipulacije skozi zgodovino, ki se je dogajala na tem planetu, kakor nekdo, ki je poslan na 
neko nalogo, mora čez dolgo usposabljanje, preden je sploh lahko poslan na teren. VSAK OD 
VAS je bil treniran in VI IMATE ZNANJE V SEBI!

Naš del je, da odigramo temeljne akorde in aktiviramo vašo zavest, tako da vi lahko greste 
naprej, da VI lahko izvedete melodijo ali ples, na katerega ste pripravljeni. VAŠE ZNANJE leži v 
vas in ko si ga dovolite odkriti, se bo zbujalo v vedno globljih slojih. Vi, ki se s tem strinjate in 
vse to sprejemate – boste postali sami sebi dovolj in precej neodvisni. Postali boste zelo polni 
znanja, izobraženi in poučeni, tisti od vas, ki ne odnehajo, ko se ustrašijo.

Mi vam bomo povedali popolnoma odkrito: strah bo v vašem evolucijskem procesu igral vedno 
določeno vlogo, tako da se ga kar navadite. Ne mislite, da je vaš strah slab. Ko enkrat padete 
pred vašim strahom in ga vzamete smrtno resno, potem morate iti skozi ta strah in čutiti to, 
kar čutite, tako da ga lahko preidete. Začnite tako, da boste rekli: JAZ bom trans-mutiral ta 
strah.  JAZ bom razumel,  da  je  to  del  načrta.  JAZ bom razumel,  da  mi  strah lahko služi. 
Spomnite  se,  vaša  moč in  vaša  sposobnost  za ustvarjanje  vaše realnosti  z  vašo voljo,  se 
KONČUJETA TAM, KJER SE ZAČNE STRAH.

Mi pa vam povemo: Življenje pomeni, srečati se z strahom. Poglejte vaša doživetja v življenju 
in na to, kako jih vi ustvarjate. Razumite, da jih vedno ustvarjate sami, da bi vam služila in bi  
od njih imeli korist. Vi ste za to trenirani. Vi ste za to kodirani.
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8. IZVEN VSESPLOŠNE TIRANIJE

Vsesplošna  tiranija  v  človeški  družbi  ni  kontrolirana  z  vojnimi  zakoni.  To  je  kontrola  čez 
psihološko manipulacijo zavesti, skozi katero je definirana realnost, tako da se tisti, ki živijo 
znotraj nje, ne zavedajo, da živijo v zaporu. Ne zavedajo pa se tudi, da tam zunaj obstaja 
nekaj izven meja njihovega obstoja. Mi predstavljamo to nekaj izven tega, kar ste naučeni, da 
obstaja. To je to, kar včasih predstavlja področje vašega podviga, kamor si občasno drznete in 
področje, na katerem bi mi radi, da bi vi pričeli živeti; to pa je izven prostora, v katerem vam 
je družba rekla, da morate živeti.

Kontrolirani ste kot ovce v ogradi s strani tistih, ki mislijo, da vas imajo v lasti – od vlade, 
svetovnih organizacij, pa do tistih v vesolju. Vaše znanje vam je bilo odvzeto skozi frekvenčne 
kontrole.  Razmišljajte  o  frekvenci  kot  o  individualnem  pošiljanju  in  sprejemanju,  preko 
katerega  izbirate  postajo  vašega izbora.  To  pošiljanje  je  nosilec  valov  inteligence.  Razpon 
frekvence je neomejen,  enako kot  obseg poslanega materiala.  Kontrola  frekvence omejuje 
število postaj, ki si jih lahko izbirate. Kot pripadnik Družine Svetlobe morate zasidrati frekvence 
skozi statični kaos in jih prinesti v področje fizikalnega. Obseg pristopnosti različnih frekvenc 
na tem planetu je bil  zelo majhen, skoraj minimalen, in to zaradi mnogih stvari,  ki  se jih 
morate popolnoma zavedati.

Medtem ko se učite  o  lastni  zgodovini  in  odkrivate  vzroke neuspešnih karakteristik,  ki  jih 
morate prekiniti in spremeniti, pa planet utripa skozi lastne vzorce in karakteristike. Vi boste 
ponovili zgodovino prav tako kot planet, na najbolj dramatičen način. Tukaj ste, da spremenite 
in umaknete frekvenco omejitve ter prinesete frekvenco informacije. Kadar ste informirani, 
nimate potrebe, da bi živeli v strahu. Kadar se počutite neinformirani in izven kontrole, ne 
razumete večje slike.

Vsak od vas je prišel, da bi zbudil nekaj znotraj sebe, znotraj kode vašega bitja - DNK – in vi 
reagirate na to. Zaradi tega ste v iskanju v vseh smereh vašega življenja. Vi in množica drugih 
ste pričeli mutirajoči proces na planetu.

Kadar mutirate elektromagnetno, spreminjate svojo frekvenco oziroma zvok, ki ga emitirate. Vi 
boste končno prerasli frekvenco, ki vas drži pri tleh in vas bombardira s kaosom in zmedo. Ko 
končno SPREMENITE, PRINESETE in OBDRŽITE vašo lastno frekvenco, boste pričeli drugače 
vibrirati in na ta način vplivati na vsakega okoli vas. Drugi bodo čutili dostopnost te vibracijske 
spremembe, ki se bo pričela premikati kot val okrog planeta.

Ko planet prične sprejemati to novo frekvenco, za katero se boste morali zelo potruditi, da si jo 
izborite, jo bodo tisti na koncu domino-verige sprejeli. Ta nova frekvenca se imenuje ZNANJE, 
SVETLOBA IN INFORMACIJA. To se imenuje izhod iz suženjstva in okov. Premaknili se boste iz 
dezinformacij in napačnih informacij ter postali informirani; prišli boste k Svetlobi. Kakor je 
vsakemu od vas bilo dodeljeno, da ste informirani in prinesete s seboj frekvenco spremembe 
na  ta  planet,  se  morate  naučiti,  da  postanete  Čuvaji  Frekvence.  Morate  se  dvigniti  do 
določenega mesta znanja in doslednosti, ki se tam nahajajo.

Morali  ste  imeti  oblast  nad  svojim  telesom,  da  bi  se  lahko  odločili  med  mirovanjem  in 
aktivnostjo. Morate postati sposobni vstopiti vase in ozdraviti, kar se da ozdraviti emocionalno 
in fizično. Morate znati prepoznavati džunglo znotraj vas in jo najti ter prečistiti, da bi ostalim 
lahko pokazali pot. Včasih boste ostalim pokazali pot, ne da bi z njimi govorili, ampak samo z 
vzdrževanjem, življenjem in delom na lastni frekvenci ter pogumom, da to naredite.

Kot velikani sistema in potencialni Čuvaji Frekvence boste očitno šli v področja, kjer so vaše 
specialnosti posebej iskane. Mnoga bitja, ki se inkarnirajo kot člani Družine Svetlobe, so prišla 
v ZDA, ker je to država, v kateri lahko najbolj napredujete. To je tudi država, kjer se zanikanje 
najbolj širi. Vi verjamete, da živite v državi svobode in poguma, pravzaprav pa živite v najbolj 
kontrolirani eksperimentalni družbeni ureditvi na planetu. Tiranija, ki je tu postavljena, je do 
neke mere zanimiva, ker je to tiranija brez zidov. Kot država in kolektivna zavest, ZDA še 
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vedno niso dosegle zavesti, da nekaj ni v redu. Področje ZDA je precej bolj kontrolirano, kot 
tisto v Sovjetski zvezi, kjer je kontrola bila očitna. Zato ker se vsi tako bojijo odstopiti od 
sistema, ki vlada v ZDA, bodo prisiljeni odstopiti. Sistem je skorumpiran, ne funkcionira, ne 
spoštuje življenja in ne spoštuje Zemlje. To je čisto dno. Če nekaj ne spoštuje življenja in ne 
spoštuje Zemlje, lahko stavite, da bo propadlo in to v velikem slogu.

Zavest se mora spremeniti. To je del Božanskega Načrta in te priložnosti in uravnavanja se ne 
bo  zamudilo.  Prišlo  je  do  prevelike  usmerjenosti  v  materialni  svet  in  do  popolnega 
pomanjkanja razumevanja nefizičnega sveta, ki obstaja okoli vas. Zgodila se bo reorganizacija 
prioritet tistega, kar je ljudem na prvem mestu pomembnosti. Ljudje bodo vstajali, zatem ko 
bodo  vse  izgubili,  in  to  tisti,  ki  niso  vstajali,  ko  so  imeli  vse.  Ljudje  se  bodo  zbudili  v 
neverjetnem potencialu samih sebe.

V naslednjih nekaj letih se bo pričela dogajati povezanost in sodelovanje v skupnosti, tako da 
se bodo ljudje nehali ločevati glede na politično ideologijo. To ločevanje je umetno ustvarjeno. 
Ko so ljudje ločeni in se osredotočajo na medsebojne razlike, ali se označujejo za drugačne od 
drugih,  je  to  odlično  opravičilo  za  preprečevanje  odkrivanja  skupnih  točk.  Ta  separacija 
preprečuje ljudem, da se povežejo v skupnost in postanejo močni. Ogromno političnih potez, ki 
se dogajajo, posebej v ZDA, je kreirano z namenom, da bi se vas ločilo. 

Poglejte  NEW AGE.  Vidite,  kako je  New Age razdeljen.  Povedane so vam bile  raznovrstne 
stvari, ki vam preprečujejo, da bi odkrili, kaj imate skupnega. Ko ljudje to odkrijejo, se bodo 
pričeli jeziti. In ker bo vse več ljudi odkrivalo metode kontrole in separacije, bo rasla jeza v 
ZDA. Dogajale se bodo stvari,  ki  bodo videti,  kot da država razpada, služile  pa bodo cilju 
zbliževanja ljudi. Pojavili se bodo novi občutki ponosa in integritete, ker je to tako zamišljeno 
za te čase.

Kraljestvo materialnega, je področje s katerim se vsi povezujejo. Življenje v ZDA večinoma 
pomeni: koliko denarja imate v žepu in koliko denarja vlada želi iz vašega žepa. Davki bodo 
tema, ki bo izzvala največ kaosa v ZDA in največjo količino poistovetenja, ker so davki vsem 
skupni. Morda ne verjamete vsi v istega Boga, ampak vsi plačujete isti  davek. S pametno 
potezo je kriza na Bližnjem vzhodu dala vladi izgovor, da brez vprašanj dvigne cene nafte. 

Vidite,  kako prebrisane stvari  so  to?  S še malo višjimi  davki  bodo ljudje  pričeli  analizirati 
kvaliteto  svojih  življenj.  V  tej  državi  boste  videli  veliko  jeze,  ker  se  bodo  mnogi  počutili 
nemočne. Jeza je ena od prvih emocij, ki se bodo pojavile, ko bodo ljudje razumeli, da se 
dogaja manipulacija in bodo prišli v stik s svojimi občutki. Moderna tehnologija je eno največjih 
orožij kontrole frekvence. Prodajane vam bodo naprave za zabavo in udobje, ki so vse vpletene 
v kontrolo frekvence. Mi vam močno priporočamo, da se znebite svojih tv sprejemnikov. 

To  je  primarno  orodje,  ki  se  uporablja  za  manipulacijo  vaše  zavesti  na  dnevni  bazi.  Ta 
eksperiment je tako fino uravnan, da vi podzavestno sprejemate bolezni preko televizije. In 
tako obstaja cela generacija, ki se »ubija« preko gledanja televizije in istočasnega vzdrževanja 
medicinske družbe. Občasno se oddaja osvobajajoča informacija – celo »New Age Show«. 

Vseeno lahko gledate tv oddajo o tem, kako ste lahko povzdignjeni in neomejeni, medtem ko 
ste  podzavestno  tolčeni  s  frekvenco,  ki  vam  preprečuje  originalno  razmišljanje.  To  vas 
podzavestno  drži  nepokretne  in  vas  vzdržuje  v  določeni  družbi  tipa:  »PREŽIVI,  PRIDI 
PRAVOČASNO, MOLČI, POJDI V SLUŽBO…«

Televizija promovira neaktivnost, statičnost in takšen stil življenja. Poglejte okoli sebe. Zbudite 
se, ljudje! Večina podzavestnega na televiziji je speljana po poteh tehnologije, ki je razvita v 
sodelovanju z ne-planetarnimi bitji. Uporaba podzavestnega, da se vznemiri človeško zavest, je 
postal svetovni program.

Če razmislite o hišah, ki jih imate: dva, tri ali celo štiri televizorje v njih, se morate strinjati, da 
je  to  zelo  dober  marketinški  program.  Nekateri  ljudje  vedo  o  podzavestnem na  televiziji, 
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ampak mislijo, da so na to imuni. Vseeno, efekti televizije so tako sprejemljivi, da ne glede na 
to, da trdite da boste, ne morete uravnovesiti tega, kar zadnje čase povzroča vaši vibracijski 
frekvenci tehnologija.

Rekli smo, da obstajajo bitja, ki se hranijo na vaših emotivnih telesih. Predstavljajte si, kako 
prebrisano orodje je za njih televizija. Povsod po svetu milijarde ljudi pošilja emotivne sokove 
v atmosfero, odvisno od tega, kar so gledali po televiziji. Ni jim treba imeti več toliko vojn, da 
vas vznemirijo – oni lahko enostavno snemajo filme!

Ljudje,  ki  imajo  potrebo  gledati  televizijo,  niso  tisti,  ki  posegajo  za  bogastvom informacij 
znotraj  svojega  uma,  ali  tistih  informacij  okoli  nas,  ki  so  vsem  v  trenutku  dostopne. 
Pravzaprav, če se resnično želite razviti, ne berite časopisov, ne poslušajte radia in ne glejte 
televizije. Če ste sposobni biti čez daljša obdobja brez medijev in če ste se sposobni odmakniti 
od kaosa,  tesnobe,  stresa  in  izzivov  vseh vrst,  ki  jih  ne  potrebujete,  boste  pričeli  gledati 
jasneje. Pričeli boste poslušati, kaj se dogaja znotraj vas samih in živeti na svetu, ne pa biti  
istočasno izgubljeni v njem.

Postanite jasni. Ne moremo tega dovolj poudariti! Tudi elektronika vam povzroči zmedo v vaši 
frekvenci. Celo če ni konstruirana tako, da bi motila vašo frekvenco, se včasih ne sklada z vašo 
frekvenco in ustvarja motnje. Poleg tega, kot smo rekli, so mnoge stvari narejene tako, da pri 
vas povzročijo statiko, da bi za vedno ostali na določenem vibracijskem nivoju, ki vas pretvarja 
v sigurne, nenevarne, neaktivne in produktivne živali.

Kaj pa je z računalniki?  Druga najvažnejša stvar v ZDA so računalniki.  Koliko vas dela za 
računalniki in ima glavobole, posebno ko delate za velike družbe in ste vezani znotraj njihovih 
centralnih računalnikov? Velike družbe se ukvarjajo z aspekti kontrole uma; uporabljajo vaš 
um, da bi proizvedli energijo in dosegli nekaj zase. Osebni računalniki niso tako močni.

V tem podzemlju izumov bodo splavali na površje nekateri novi izumi, ker nikoli ne bodo dobili  
patentov, da bi lahko bili promovirani na tržišču. Obstajala bo cela podzemna ekonomija, ki bo 
temeljila na izmenjavi izumov med ljudmi. Obstajale bodo tehnologije, ki bodo lahko delovale 
na kontrolo frekvence: te tehnologije bodo spremenile kvaliteto vašega zraka in vode ter bodo 
zapečatile vaš dom, tako da boste lahko neodvisni skupek energije in vas nič ne bo moglo 
bombardirati. 

Obstajajo tehnologije, ki delajo čudovite stvari. Ali razumete, kako je tehnologija uporabljana 
proti vam? Ni uporabljana za vas. Televizija ni nujno slaba sama po sebi, je pa uporabljana v 
slabe namene. Nič ni slabega v tehnologiji. Važno je, kako se uporablja. V tem je razlika.

Šolski sistem je še eno področje, kjer ste kontrolirani. Vse, kar vas učijo, so neumnosti in 
nesmisli. VI marljivo delate, najemate kredite in plačujete z denarjem, da bi se naučili nekaj, 
kar  je  zastarelo,  še  preden  zakoračite  v  kraljestvo  znanosti,  matematike,  psiholoških  in 
medicinskih znanosti.

Kaj storiti, če živite v družbi, ki vas vrednoti po diplomah? Začnite s tem: »JAZ verjamem, da 
JAZ OBLIKUJEM SVOJ SVET. Jaz verjamem, da jaz ne potrebujem teh priporočil, da bi definirale 
moj obstoj. Jaz sem lahko edinstven samemu sebi in neodvisen.«. Najdite metodo ali pot za 
preučevanje sveta brez diplom. Izobrazba je pravzaprav iskanje znanja, znanje pa lahko pride 
tudi iz sprehoda po puščavi. Znanje ne rabi priti skozi listanje knjig. Ni škodljivo malo spoznati 
šolanja, ampak nikar ne verjemite, da je vse, kar vas učijo, resnica.

Vi ste kontrolirani in razdeljeni s stvarmi, ki se prebijajo v samo bistvo vaših emocij. Abortus ni 
globalni  problem, ampak je nacionalni  problem. Včasih je videti,  kot  da so nedolžne žrtve 
nastale zaradi dogodkov, ki navidez nimajo povezave z njimi. Seveda so vas tako učili – da ste 
nebogljeni in ste lahko rešeni le po volji Bogov, kar nikoli ni naključje. Tisti, katerim je življenje 
odvzeto v nesreči ali zaradi nasilja, so si to izbrali.
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Splav / življenje – problem je bil namerno orkestriran v ZDA z različnimi faktorji v vladi, da bi 
se ustvarilo pomanjkanje harmonije. Razdeli ljudi in zmagaj ter vladaj ljudem. Dovoli ljudem 
izbiro, svobodo in možnost, da si zavestno izboljšajo življenje in jim ne moreš vladati. Vedno, 
kadar si ljudje nasprotujejo, imajo tisti,  ki imajo kontrolo koristi, pa četudi je to problem, 
kakršen je abortus.

Kako oni pridobijo? Preprečujejo ženskam, da bi se združile. Držijo ljudi v strahu. Prepričajo 
vas s stalnim navajanjem problemov, tako da ženske nimajo kontrole nad rojevanjem v lastnih 
telesih. Vi ne potrebujete abortusa, nikoli vam ni treba zanositi, če tega ne želite. Kako? Z 
močjo volje. Ženska lahko reče sama sebi: »V tem času še nisem pripravljena za otroka.«, ali 
v nasprotnem primeru: »Pripravljena sem za otroka.«. Kadar ste v oblasti samega sebe, ne 
potrebujete dovoljenja vlade, kaj smete napraviti s svojim telesom.

Nasilje na ulicah metropol je drugi prefinjeni način kontrole. Velika mesta v ZDA – Los Angeles, 
New  York  City,  Washington  D.C.  itd.  so  energetski  rezervoarji  ali  energetske  luknje,  kjer 
energija vstopa na Severno Ameriški kontinent, ali pa je vsaj do sedaj vstopala. Zgodilo se je 
povečanje nasilja v teh mestih, ker se ve, da če nezadovoljstvo ostane posejano in zabeleženo, 
je lahko možno vozilo  za manipulacijo  celega naroda.  Te stvari  so  namerno postavljene v 
gibanje  na  fizičnem nivoju  in  pomagajo  tudi  na  eteričnem nivoju,  ker  več  strahu  kot  se 
proizvede, več se lahko hranijo tisti na oblasti.

Ko gre ženska z družino ven in je napadena, njen mladi sin (navidez nedolžna žrtev) pa se bori  
z  napadalcem  in  umre  pod  nožem,  popolnoma  nepričakovano  na  počitnicah,  se  v  takih 
situacijah proizvede ogromno strahu za hrano. Neverjetno koliko strahu povzročajo vojne na 
Bližnjem Vzhodu.

Odtegnjena vam je življenjska moč in če obstaja nekaj, kar pripadniki človeške rase imate 
skupnega, je to, da so vam odtegnjene vaše emocije. Drugi so igrali po vaših emocijah kot na 
inštrument in vam nikoli niso pustili vedeti, kolikšna moč se skriva v vaših emocijah. Cela ta 
zgodba se vedno vrača na emocije. Emocije so kot vozovnice, ki vas lahko odpeljejo na neko 
mesto in vas vključijo. NEVERJETNO BOGATI STE.

Ko bi vsaj lahko razumeli, kakšno bogastvo ste VI s SVOJIMI EMOCIJAMI. Nižja vibracijska 
bitja, če smo toliko pogumni, da jih tako poimenujemo, obstajajo na emocijah, ki so v zelo 
malem frekvenčnem razponu in bazirajo na strahu, kaosu in nasilju. Sposobnost uporabe volje 
nad umom je vaša končna izbira. Ta sposobnost, da obvladate kontrolo telesa z močjo volje, je 
ravno to, kar tisti, ki upravljajo s planetom, NE ŽELIJO, DA BI VI RAZUMELI.

Bolj kot postajate samostojni in nadzorujete lastne frekvence, bolj bodo tisti, ki ne želijo tukaj 
nove  frekvence,  spet  prinašali  novo  frekvenco,  da  bi  kreirali  kaos,  zmedo  in  polarizacijo. 
Vedno,  kadar  je  družba  na  robu  velikega  skoka  ali  spremembe,  prihaja  do  diametralno 
nasprotnih aktivnosti.

Vedno glejte na problem iz perspektive večjega načrta, tako da znotraj tega ostanete nevtralni, 
ker se slika vedno povečuje. Planet je na poti velikega soočenja z določenimi entitetami. Mi 
enostavno poudarjamo: nismo tukaj, da promoviramo strah. Strah je tisto, kar si nasprotna 
ekipa  želi,  da  bi  vi  čutili.  Mi  želimo, da  razumete,  da  lahko  spremenite  vse,  kar  si  želite 
spremeniti. V prihodnosti bo vse to igra številk, ker boste DELALI SKUPAJ, da bi prišli do točke 
očiščenja. 

Pričakujemo  od  ljudi,  da  pričnejo  delovati  v  popolnosti  kot  člani  Družine  Svetlobe  in  da 
vizualizirajo  in  polnijo  z  energijo  steber  svetlobe  ter  ga  vlečejo  znotraj  teles.  Ukažite  to. 
Naredite za svojo vsakodnevno namero, da delujete s stebrom Svetlobe, ker vas frekvenca 
Svetlobe  združuje  in  polni  z  zaščito  in  informacijami.  Občutite,  kako  se  premika  v  vašo 
hrbtenico, po telesu dol v zemljo in kako izhaja skozi vaš solarni pleksus kot vodomet ter 
oblikuje zlati ščit svetlobe okoli vas. Medtem ko uporabljate področje solarnega pleksusa, da bi 
ugotovili kaj se dogaja, se boste naučili biti razsodni skozi občutke.
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Lastniki Zemlje niso želeli, da bi ljudje razumeli, da so njihovi občutki in emocije kot letina, 
kakor je žito pripravljeno za žetev. Če ste vi sami lastnik svoje žetve, potem vas drugi ne 
morejo izkoriščati in uporabljati brez vašega dovoljenja. Ko delujete z določeno frekvenco in 
suverenostjo,  potem  tisti,  ki  vas  želijo  kontrolirati,  niso  zainteresirani  za  vas.  Oni  želijo 
prestrašeno, kaotično frekvenco, ker je to tisto, kar jih hrani. Strah in kaos sta prevladala na 
tem planetu, ker so ju ustvarile te entitete. Oni so razdelili ljudi in zavladali povsod, da bi 
ustvarili to frekvenco.

Kadar delujete v miru, ljubezni in z informacijami, drastično spreminjate strukturo tega kraja: 
PRINAŠATE IZBIRO FREKVENCE NAZAJ NA TA PLANET.
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9. POPOLNOMA NOVE MEJE

Glede na to, da ste vi družba, v kateri je frekvenca kontrolirana, je sposobnost ljudi, da bi 
ustvarili  nove  tehnologije,  omejena.  V  neki  manj  kontrolirani  družbi,  ki  ima  širši  spekter 
dometa ali možnost potovanja skozi vesolje in večjo izmenjavo med sistemi, so tehnološke 
prednosti neverjetne in povzdigujoče. Mnoga »darila« in vplivi »izven« planeta so zamolčani. 
Neke informacije pa so vseeno bile dane Zemlji na mnoge različne načine. Tehnologije, ki so 
rezultat teh informacij, so privedle do velikih sprememb v načinu življenja.

Ena od sprememb v načinu življenja, ki se je zgodila tekom prejšnjega stoletja, je bila uvajanje 
filmov. Čisto novi način za vplivanje na MISLI je prinesen na Zemljo skozi filmsko industrijo. 
Tako kot na Zemlji obstaja filmska industrija, tako imajo tudi vesoljci svojo HOLOGRAFSKO 
industrijo. Ustvarja holografske projekcije – drame – ki so videti, kakor da so REALNE in jih 
pošiljajo skozi portale v vašo realnost.

Glede  na  to,  da  so  ta  bitja  okoli  vas  zadnjih  100.000  let  in  da  je  človeška  frekvenca 
kontrolirana, je precej enostavno privesti ljudi  do zablode. Holografske projekcije so se na 
Zemlji  uporabljale, da bi  manipulirale in  kontrolirale zavest ter  da bi  spremenile zgodbo o 
informaciji v dezinformacijo, v neko zgodbo z omejenim znanjem. Tako, da tisti, ki delajo z 
holografskimi projekcijami, ne želijo vedno ljudem prinesti Svetlobe, informacije ali inspiracije. 
Oni imajo svoje razloge, celo če te razloge imenujejo Svetloba.

Holografske izkušnje, posebno raznorazna »videnja« na nebu, se realizirajo iz razloga, da bi se 
vplivalo na maso ljudi naenkrat. Mnoga, če ne celo vsa videnja NLP-jev, so bila holografske 
projekcije. Bile so tudi holografske projekcije določenega posameznika v mnogih oblikah, ki so 
se ISTOČASNO projicirale v mnoge različne kulture. Iz tega razloga imajo nekatere religijske 
zgodbe določene podobnosti v sebi, ne glede na to, da se nahajajo na tem ali drugem koncu 
planeta in te kulture medsebojno niso imele kontaktov.

Holografske projekcije so videti enako kot tridimenzionalna realnost. To so ustvarjeni dogodki, 
ki se »pošljejo« v vašo realnost, da bi bili videti, kot da so samo majhen delček velikega dela.  
Uporabljane so za vpliv na um opazovalca in jih je zelo težko odkriti in prepoznati. V naslednjih 
letih boste imeli dosti priložnosti za vajo, ko se bo na Bližnjem Vzhodu in ostalih področjih okoli 
planeta, zbrala določena količina nezemeljskih aktivitet in ko bodo o njih poročali. Nekateri od 
teh dogodkov bodo pravi, nekateri pa projekcije, ki imajo cilj, da zavest človeštva premaknejo 
v smeri kontrole skozi eno svetovno vlado.

Holografske projekcije imajo energetska polja in se jih da prepoznati z radiestezijo. Bajalica pri 
njih reagira drugače, ker so njihova energetska polja neusklajena in zelo hitro vibrirajo. Vi 
lahko vstopite v te projekcije in sodelujete v njih. Ljudje lahko sodelujejo v njih in prisegajo, 
da so resnične.

Ampak to so inscenirani dogodki, ki morajo vplivati na zavest ljudi. Holografske projekcije niso 
ustvarjene  zaradi  informacij  ampak  zaradi  kontrole.  So  enostavno  produkt  obstoječe 
tehnologije. Realnosti so lahko konstruirane in projicirane, ravno tako kot filmi. Filmi, televizija, 
mediji so vaša verzija ustvarjanja realnosti.

Obstajajo tudi druga, zelo razvita bitja, ki lahko DO TE MERE ustvarjajo realnost, da vi sploh 
ne  boste  prepoznali  razlike.  Projekcije  so  kot  žarki  velikega  reflektorja.  Kakor  reflektorji 
projicirajo svetlobo v temo, tako se na ta planet projicirajo holografske projekcije in to skozi 
PORTALE.

Za to je potrebna OGROMNA količina energije, ker ta proces vključuje STAPLJANJE DIMENZIJ. 
Ta  tehnologija  ne  obstaja  v  tretji  dimenziji,  obstaja  samo v  drugih  dimenzijah in  ta  bitja 
potrebujejo dimenzionalne fuzije.

Kaj je razlika med dimenzijami? Zakaj je ena pomembnejša od druge? Vsaka dimenzija ima 
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različno vibracijo, glede na način, na katerega se premikajo molekule. Te projekcije potrebujejo 
mesta, kjer so se dimenzije že zlile, ker oni morajo skozi druge dimenzije, da bi vstopili sem. 
Človeška rasa je bila slepa in zavedena spet in spet, ker se informacija ni mogla »ujeti« v 
nerazvite spirale DNK. Družina Svetlobe je prišla, da bi vse to spremenila.

Vi ste tukaj zato, da nosite novo frekvenco na planetu in jo vzdržujete v vaših telesih, tako da 
tudi ostanek planeta lahko vibrira na tej frekvenci. Ta frekvenca bo razbila strukture, ki so 
zasnovane na dvojni spirali. Ni drugega izhoda: čas je za evolucijo. Zemlja je pripravljena, da 
gre skozi vse, kar je potrebno za to evolucijo.

Človeška bitja se morajo naučiti brati in razumeti energijo. Morajo se naučiti uporabljati več od 
svojih petih čutov za zaznavanje realnosti. Mi smo vam povedali, da so vaših pet čutov »goljufi 
realnosti«.  Vaši  čuti  »zaklepajo«  realnost.  Vi  mislite,  da  zaznavate  realnost  s  temi  čuti, 
medtem ko  oni  OMEJUJEJO  vašo  percepcijo  realnosti.  Vi  ste  trenirani  od  otroštva,  da  se 
zanašate na vaših pet čutov, da bi interpretirali vaša izkustva.

Od zdaj naprej se boste morali zanesti tudi na vaše druge čute, da bi zajeli neko izkustvo. Ena 
od oblik,  ki  ste jo popolnoma zanemarili,  je  OBČUTEK. OBČUTEK – vaš INTUITIVNI, NAD-
ČUTNI, VEDOČI del SEBE, je skozi kontrolo frekvence na tem planetu tako založen in ukleščen, 
da  ga  nihče  od vas  ni  mogel  najti.  Ko  BI  VI  našli  vaše  lastno  znanje  in  vaš  lastni  način 
intuitivnega čutenja, ne bi mogli biti kontrolirani.

Kako veste, kaj je kontrolirano in kaj ni kontrolirano? Del vaših izkustev tu je ravno, da se to 
naučite:  DA  MALO  STOPITE  V  VROČO  VODO  in  da  veste,  KDAJ  MORATE  skočiti  ven.  V 
NAJGLOBLJEM delu vašega bitja obstaja nepoškodovano bistvo – tu lahko odkrijete integriteto, 
s  katero  lahko  začnete delati.  To  je  integriteta,  ki  spoštuje  ŽIVLJENJE in  KOT PRVO tisto 
življenje, za katerega ste vi odgovorni in to je VAŠE ŽIVLJENJE. Vi ste odgovorni za vas in vi 
ste obdarjeni s sposobnostjo, da spoštujete vašo SVETLOBO, VAŠE TELO in VAŠE IZKUSTVO, 
koliko ste zmožni.

Ko pričnete kultivirati in skrbeti za vašo integriteto, boste odkrili čudež. Odkrili boste, da je 
vaše telo – ki  vam je do zdaj  bilo  kot v breme, res neprecenljive vrednosti.  Prinaša vam 
neprecenljivo bogastvo. S fizičnim telesom ste vi milijonarji. Vi se morate učiti uporabljati vaš 
čutilni center in aktivirati informacije v vas ter na osnovi tega delovati. Vi se morate naučiti, 
kako verjeti vašemu OBČUTKU.

Vi, kot član Družine Svetlobe, imate namen zliti dimenzije. Vaša naloga je, da pritegnete druge 
dimenzije v to realnost in da skozi vaš živčni sistem predelate vse te molekularne fluktuacije 
ter da ste jih sposobni spraviti  v red. Ravno se učite zaznavati skozi čutilni center in učiti 
druge, kako se naj naučijo vse, kar VI ZMORETE. VI KAŽETE DRUGIM POT.

Vi  boste  čutili  holografske  projekcije  skozi  vaš  občutek.  Enostavno  se  ne  bodo  »čutile« 
PRAVILNO, imeli boste občutek, da je nekaj »sumljivo« in »čudno«, v zvezi z njimi. Ko bodo 
holografske projekcije projicirane v vašo realnost, nekaj enostavno ne bo v redu.

Vi kot član Družine Svetlobe, vaša kodiranja in vaša vlakna se enostavno ne bodo počutila 
»dobro«, če boste izpostavljeni holografskim projekcijam, ker one ciljajo na kontrolo namesto 
na  osvobajanje  in  vzvišenje.  Uporabljajo  se,  da  bi  privedle  vaše  emocije  do  določenega 
intenzivnega stanja – da bi se drugi lahko od tega hranili. Te tehnologije se bodo intenzivneje 
uporabljale v tem desetletju. Zato mi pravimo, da je pred ljudmi drastično bujenje, ko gre za 
to, kaj je pravzaprav resnično in kaj ne. Meje realnosti so precej globoke in vsestranske.

Govorili smo vam že o portalu na Bližnjem Vzhodu, o dimenzionalni odprtini za vstop na planet, 
preko  katere  določene  energije  najdejo  vstop  v  civilizacijo.  Spomnite  se:  ko  izstopate  iz 
planetarne sfere in odhajate v vesolje, morate, potem ko ste prešli določene pasove zavesti, 
najti pravi portal, da bi se vrnili  v ravno tisto časovno koordinato in časovni koridor, ki ga 
iščete.
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To je način, na katerega se sistemi vzdržujejo zaprti in tako se branijo pred tem, da bi bili 
prevzeti. Portali so tudi na severnem in južnem ameriškem kontinentu, v Aziji, Kitajski in po 
celi Zemlji. Ampak ogromen portal, o katerem mi govorimo, je ta na Bližnjem Vzhodu. TA je 
gigantski. Mnoge holografske projekcije so prišle skozi ta portal, da bi spremenile zavest in 
prepričanje človeštva.

Glede  na  to,  da  se  ta  portal  nahaja  sredi  krize,  je  prvovrsten  kandidat  za  pošiljanje 
holografskih projekcij in tudi prvovrsten kandidat, da skozi določen sistem verovanja spremeni 
ta kaotični svet in da se na tak način privede do tega, da se ZAVEST premika v različnih 
smereh.

Zavedajte se svojega čutilnega centra, ko se bodo na planetu dogajale take stvari. Srednji 
Vzhod je  portal,  kjer  se  prekrivajo  mnoge dimenzije in  kjer  bitja  iz  drugih dimenzij  lahko 
pridejo na ta planet. To je zelo aktivni prostor. V nedavnih časih, v zadnjih 40 - 50.000 letih so 
se na področju Srednjega Vzhoda pojavile mnoge civilizacije in mnoge religiozne drame so se 
tam začele. 

V tej regiji se holografske Projekcije precej lažje projicirajo, enako kot se filmi lažje snemajo v 
Kaliforniji. Ena od možnih holografskih projekcij v tem portalu je prihod vesoljcev. Ali povratek 
Kristusa.  Ali  povratek  katerega koli  drugega Boga ali  Rešitelja  ali  kateregakoli  POVRATKA, 
zaradi katerega bodo vsi pričeli misliti v isti smeri. Iz naše točke gledanja kaj takega ne prihaja 
od SVETLOBE.

En primer za holografsko projekcijo, ki je bila vstavljena na planet, da spremeni tok zgodovine, 
je Kristusovo križanje. Ta drama, ki  se je odigrala in skozi zgodovino prenašala naprej,  ni 
REALNOST, ki jo je Kristus želel tu odigrati. Določena verzija življenja tega bitja je postala zelo 
zabavna holografska projekcija, ki je bila sem vstavljena in odigrana, kakor da se je to res 
zgodilo.

Kristus je prišel  kot  odbor bitij  preko daljšega časovnega obdobja na Zemljo.  Vam je bila 
povedana dramatizirana in komercializirana verzija,  v veliki  meri  kontrolirana in izkrivljena 
zgodba, o tem, kdo je to bitje in kdo je to bitje v resnici. Del te drame, ki vas jo učijo, je bila 
holografska Projekcija. Del tega, kar boste v prihodnosti slišali  o Kristusu, tudi utegne biti 
holografska Projekcija.

Tako, da se ZAVEDAJTE TEGA in bodite previdni. Mnogo ljudi bo reklo: to je bogokletje in mi 
smo iz hudičeve strani. Kako mi lahko postavimo pod vprašanje to, kar piše v Bibliji? Kako 
lahko postavimo pod vprašanje vse te stvari? Vse te stvari so povedane in ustvarjene s strani 
patriarhalnih organizacij, s katerimi so promovirale sebe. Več od tega ni bilo. Te stvari so bile  
uporabljane, da bi se ZAVEST NA ZEMLJI privedla pod KONTROLO.

To, kar se je v resnici zgodilo, je bilo to, da je bil Kristus poslan kot Razbijalec Sistema, član 
Družine Svetlobe, da prinese Svetlobo nazaj  na Bližnji  Vzhod, ravno skozi  ta portal.  To je 
ustvarilo način, da mnogi lahko vstopijo skozi in »posejejo realnost«, ki bo pripravila ljudi na 
določeno časovno obdobje, ki se bo končalo v naslednjih dvajsetih letih, odvisno od tega, kako 
se bodo stvari odvijale.

Kristus ni prišel kot eno bitje, ampak kot številna bitja, ki so vplivala na ljudi v človeški temni 
dobi, v kateri so bili ljudje pripravljeni razumeti njihove skrivnosti. Določeno dejstvo, ki tudi ni 
bilo pravilno preneseno, je tudi to, da je bil Kristus zelo dobro sprejet. Tista vrsta energije, ki  
so  jo  bitja  Kristusa  prinesla  na  planet,  je  bila  zelo  dobro  sprejeta.  Z  entiteto  Kristusa  se 
dogajajo mnoge drame. 

Originalni načrt je bil: Odbor Kristusa bo prišel na Zemljo, širil bo Svetlobo in informacije ter bo 
pokazal ljudem, česa vse je sposobno človeško telo. Tu so se našla še druga bitja, ki so rekla: 
»Hej, kaj naj naredimo v zvezi s tem? Ta prihaja skozi naš portal, mi pa hočemo kontrolo nad 
tem portalom. Kako mi lahko izkoristimo to energijo? To je Vesolje Svobodne Volje in mi lahko 
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počnemo, kar hočemo.«. Tako so kreirali in vstavili dramo o Kristusu, ki je bil razpet na križu, 
da bi ustvarili STRAH in druge namere manipuliranja ter neke druge emocije in usmerili zavest 
v drugo smer.

To pomeni, da je v Vesolju Svobodne Volje možno, deloma v področjih portalov, za določeno 
skupino Bogov, da drugi skupini Bogov enostavno vzamejo njihovo zgodbo in vstavijo svojo 
verzijo te zgodbe. V času, ko se to dogaja, morda niti ni tako pomembno, sčasoma pa postane 
DELOVANJE take holografske projekcije jasno.

MI  se  zavedamo,  da  to  frustrira  mnoge  od  vas.  Ampak  vseeno,  medtem  ko  delimo  te 
informacije z vami, vas napeljujemo, da se premaknete, da čutite, da se spomnite in da ne 
mislite toliko. To ni proces logičnega mišljenja, to je proces občutkov. Kaj se dogaja z vašim 
telesom?

Vprašajte se: »Kaj je moja identiteta? Kako je to mogoče? Kaj sem jaz v vsem tem?« Potem 
boste sami sebi pričeli osvobajati mnoge stvari o tem, kdo ste in lahko boste razumeli mnoge 
stvari. Ali VI razumete, zakaj ste prišli sem razbiti sistem? ALI razumete, kako kompleksna je 
kontrola  frekvence?  Ali  razumete,  kako krhka in  lomljiva  je  realnost?  Ali  razumete,  koliko 
človeška vrsta lahko kontrolira realnost? Samo da se bi ljudje harmonizirali eni z drugimi in 
delovali, kot da so preskrbljeni z vsem, kar je za to potrebno ter verjeli in ustvarjali skozi svoje 
ume.

Mi smo povedali, da je Svetloba na tem planetu podcenjena. To je res tako. Če bi postalo 
znano, koliko ljudi prav zdaj dosega suverenost nad svojimi mislimi in življenji ter koliko ljudi 
zdaj seva to suverenost proti ven in da ta suverenost živi, da bi poučevala druge, potem bi 
VLADARJI zelo hitro nekaj storili. SVETLOBA je podcenjena in dobro je tako, ker Svetloba vas 
bo vse osvobodila. Vi imate vznemirljivo nalogo – nalogo vredno zavidanja in na razpolaganju 
imate vso pomoč, ki jo boste potrebovali, da bi izvršili to nalogo.

Zdaj prihaja do velikega priliva bitij in matičnih ladij na ta planet, ki služijo kot posredniki ali  
dobesedno kot prenašalci energije. Žarki Svetlobe, ki prihajajo zdaj na vaš planet, prihajajo od 
prastarih  Zvezdnih  sistemov,  ki  že  eone  delajo  z  Zemljo.  Mnoge  od teh sistemov  so  vaši 
astronomi samo oštevilčili, mnogi pa imajo celo vam poznana imena: Sirius, Arkturus, Orion, 
Plejade itd.

Žarke svetlobe v orbiti Zemlje prestrezajo te matične ladje in jih skozi poseben sistem filtrirajo 
in usmerjajo direktno na Zemljo. Mnogi od vas imajo implantate v sebi, da bi odgovorili na to 
komunikacijo in da bi se izognili psihični vojni in motnjam iz okolice, ki bi lahko blokirale vašo 
frekvenco – preprečevale sprejem teh informacij. Ti implantati niso negativni.

Vi  niste  bili  ugrabljeni  in  prisiljeni,  da  jih  nosite  v  nasprotju  s  svojo  voljo.  To  so  eterični 
implantati, ki ste jih poklicali k sebi kot sredstvo za prejemanje izven-planetarne energije. Ti 
implantati se zdaj aktivirajo.

Mnogi od vas se počutite »spremenjeni«. V različnih delih dneva, posebno pred spanjem, slišite 
tone  ali  pa  čutite  neko  vrsto  električnih  vibracij  v  vašem telesu.  Ko  se  vam pošiljajo  te 
informacije, jih mora vaše telo biti pripravljeno sprejeti. Da bi jih vaše telo lahko sprejelo, 
mora biti v posebnem stanju. Informacija je kot električni tok in če vaše telo ne more prenašati 
električnega toka, se ne boste počutili dobro.

Ljudje na Zemlji so programirani za ta čas in ne obstaja NIHČE, ki je tu INKARNIRAN in bi 
lahko rekel, da se je zmotil in da ni imel pojma, kaj se tukaj dogaja. NIHČE na planetu ni rojen 
brez določenega mehanizma v sebi, ki se lahko aktivira, da bi se uskladil s to frekvenco.

Mi smo vam svetovali, da svoj logični um pustite ob strani, ker bo prišel v konflikt s temi 
električnimi  energijami.  V  naslednjih  letih  bo  vaše  razumevanje  in  vaša  usklajenost  s 
frekvencami, ki prihajajo k vam, kakor da bi vključili vaš lastni radio. Vzpostavili boste direktno 
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telepatsko zvezo z matičnimi ladjami, ki vam pošiljajo informacije. Prišel bo čas, ko ne boste 
več razmišljali  o obisku seanse kanaliziranja, ker boste imeli  lastno zvezo z informacijami. 
Količina informacij, ki bo prišla k vam, bo dosegla, da se boste počutili zelo varno, ker boste na 
ta način popolnoma obveščeni o dogajanju.

Ko razvijete večje zaupanje, boste imeli možnost, da predse manifestirate Bitje Svetlobe, ki bo 
prišlo v fizični obliki, da bi vas učilo. Kanaliziranje ali dobivanje informacij skozi neko drugo 
bitje, bo popolnoma zastarelo, ko bo praktično možno, da vsakdo od vas manifestira svoje 
bitje, da bi ga učilo.

Medtem pa smo mi tukaj, da vas učimo, da vas opomnimo na to, kdo ste vi in vam damo idejo, 
kam lahko sebe pripeljete. Kar si mi želimo bolj od vsega je, da vam pomagamo, kot člani 
Družine Svetlobe, da osvobodite ljudi. Osredotočite se na svoj lastni ples.

Na katero  melodijo  boste  VI  plesali  in  kakšno  magijo  boste  VI  uresničili  in  proti  katerim 
vrhuncem boste  voljni  dvigniti  ZAVEST  –  DA  BI  ZAVESTI  DALI  NEKO  NOVO  DEFINICIJO 
NJENIH MOŽNOSTI?
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10. POPOLNOMA NOVI KONCEPT SVETLOBE

Kdo so Prinašalci Svita in kakšna je njihova vloga? Prinašalci Svita so tisti, ki nosijo žarke 
Sonca in prinašajo Svetlobo in Znanje.  Imajo prastaro organizacijo,  neko prastaro družbo, 
neko prastaro spiritualno povezanost, na osnovi katere izvršujejo določene naloge v določenem 
zvezdnem sistemu.

VI STE ČLANI DRUŽINE SVETLOBE, ker drugače ne bi bili nikoli pritegnjeni k tej knjigi. Člani te 
elitne organizacije prihajajo na Zemljo v različnih časih, da bi opravili svoje delo. To se dogaja, 
kadar je sestavljen določen krog in so dogodki ugodni, da dovolijo stapljanje energije iz višjih 
vesolj z energijo Zemlje, znotraj lastnega bitja. Energije iz vesolja vedno prihajajo na Zemljo in 
obratno.  Človeštvo  ustvarja  sveti  most  med  nebom  in  Zemljo,  ki  ga  nekateri  imenujejo 
»mavrični  most«. Prinašalci Svita dovoljujejo tem energijam, da se zlijejo, tako da se Svit 
oziroma SVETLOBA prebudi v njih. Tako oni potem prinesejo ta Svit civilizacijam.

To je to, kar ste vi. To je to, kar vi počnete. Vi ste Prinašalci Svita. Kot Prinašalci Svita imate 
določeno stališče, ki olajšuje to, čemur ste se zavezali. To je stališče »dovoljevanja«, odrekanja 
lenobi in nemarnosti ter od razvrednotenja vaših izkustev.

Za Prinašalce Svita vsak del predstavlja celoto, ne glede na to, kako je konstruiran, ne glede 
na to, kakšno slabost ali moč ima ter kako velika ali majhna je njegova vloga. Moč, slabost ali 
vpliv se ne rabijo za vsako ceno primerjati, so enostavno stanje/stališče zavesti, na katere se 
zavest v njenem lastnem plesu osredotoča.

Mi vas učimo o vas samih in vam pomagamo, da odklenete tisto, kar je v vas, ne pa tisto, kar 
je zunaj vas. Kot Prinašalec Svetlobe ste vi zdaj v vašem najtemnejšem trenutku pred Svitom 
in se sprašujete, če bo sploh zasijal žarek Svetlobe. In potem bo prišla Svetloba in zasijala kot 
od nikoder.  Od kod bo prišla  ta  Svetloba? Kako bo spremenila  vaše razmišljanje? Kako je 
mogoče,  da  je  obstoj  v  nekem trenutku  najbolj  mračen,  v  naslednjem trenutku  pa  pride 
Svetloba? Kot Prinašalec Svetlobe prinašate  Svetlobo z močjo  vaše volje.  Vi  ste  za to  bili  
trenirani, to je vaša moč in sposobnost.

Vi, Prinašalci Svita, znani tudi kot Družina Svetlobe, ste se strinjali, da skozi mutacijski proces 
razvijate sebe v višja bitja z namero in zavestnim soglasjem. Vi prinašate Svetlobo nazaj na 
planet, prinašate novo evolucijo človeštva in ustvarjate nov kozmični kvantni skok v zavesti in 
inteligenci, kar omogočate z utrjevanjem frekvence znotraj vaših teles in s tem, da jo živite.

Družina Svetlobe prihaja iz določenega Operacijskega Centra – nekega izvora znotraj vašega 
vesolja, ki deluje kot oddajnik. Obstajajo centralna sonca v vašem galaktičnem sistemu in eno 
centralno sonce v tem vesolju. Maji so imenovali to centralno sonce Alcyone (Alkione, Alcione).

Drugi imajo druga imena za to sonce. Sonce žarči Svetlobo in Svetloba vsebuje informacije. Da 
to popolnoma jasno izrazimo: Družina Svetlobe prihaja iz centralnega skladišča za informacije 
v tem vesolju. Vi greste ciklično ali spiralno od tega Sonca navzven in nosite informacije skozi 
različne sisteme vesolja, vi projektirate, načrtujete in potujete. Vi ste v tem pogledu unikatni in 
to veste. Vi veste, ko pogledate ostalo populacijo, da ste drugačni.

Vi ste radi »uporniki«, radi prodirate v sisteme in jih razbijate. Ko nekje piše »prepovedan 
vstop«, to potem pomeni za vse druge, ne pa tudi za vas. Vi greste povsod, kjer so sistemi 
zaprti, da bi jih odprli. Vi to počnete tako, da ločite sebe v mnoge več-dimenzionalne identitete 
in potem vstopite v sistem ter ga spremenite. 

Vi  se občasno inkarnirate v te  sisteme sto  tisoče let,  da bi  se  pripravili  za čas,  ko boste 
poklicani, da bi te sisteme razbili. Vi imate bogat ugled. Na primer: vi se inkarnirate na Zemlji 
neštetokrat in ko zadoni poziv, da se stvari na Zemlji morajo spremeniti in je treba paradigme 
spremeniti, lahko rečete: »Jaz sem bil na Zemlji 247 krat v mnogih variacijah, enkrat sem bil  
celo sposoben vzeti s seboj svoje telo. Potem sem napravil to in ono. Ko se zdaj ogrevam za 
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načrt, sem prepričan, da bom osvežil svoje spomine, se vsega spomnil, se upiral zakonom ter 
se postavil nadnje in izpolnil svojo nalogo.«.

Včasih  se  zgodi,  da  celoten  načrt  iz  določenega  razloga  pade  v  vodo.  Potem  je  to  zelo 
frustrirajoče izkustvo za vas. Če pa se stvari razvijajo po načrtu in če vi uspešno razbijete 
sistem ter ustvarite neko novo paradigmo Svetlobe, je to za vas kot kozmični orgazem.

Člani Družine Svetlobe delujejo v skupinah. Vi ne greste v nek sistem sami. Vi POTREBUJETE 
eni druge, da bi izpolnili nalogo, ker ne morete vzdrževati frekvence sami. Kadar prihajate v 
skupini, enostavno povečujete možnosti, da bo načrt uspešno izveden. Vi ste kot inteligentni 
žarki in spirale Svetlobe centralnega sonca in vsi vi ste vodeni od določene velike inteligence 
znotraj centralnega sonca.

Svetloba  je  določeno  kraljestvo  zavesti  in  ima  svoj  namen v  obstoju.  Zgodba,  ki  vam jo 
pripovedujemo danes, je zgodba, ki jo vi lahko razumete. Vsakič, ko se mi pogovarjamo z 
ljudmi in vsakič, ko lahko razumete več, vam tudi povemo več. Mi ne želimo, da bi verjeli: 
Svetloba je plemenitejša kot karkoli drugega. Nekaj v samem bistvu vaše duše vas povezuje s 
tem izvirom Svetlobe in vas kliče k tej nalogi, ampak ta naloga ni boljša od česarkoli drugega.  
Obstajajo tudi drugi, ki imajo drugačne izvore in se v spiralni smeri premikajo z drugačnimi 
nameni in oni omogočajo to igro. Vi se učite o tem.

Mi vas spominjamo na to, da Prastvarnik ustvarja vse in vse izpolnjuje s samim seboj. Tako kot 
vi  iščete  samo-spoznanje,  tako  ga  išče  tudi  Prastvarnik.  On se  želi  zavedati  sebe  v  vseh 
stvareh ter, da se stvari, ki jih obdari z zavestjo, zavedajo, da je Prastvarnik v njih in v vseh 
stvareh.

Zavest je kot neko ogledalo, ki odseva med Prastvarnikom in vsem, kar je ustvaril, naprej in 
nazaj, vse do najmanjše mravlje, ki leze po zemlji. Kakor je Prastvarnik v vsem, kar je svetlo, 
je tudi v vsem, kar je tako imenovano zlo, vedoč, da ima tudi zlo božansko vlogo.

Obstajajo mnoga kraljestva zavesti. Kraljestvo zavesti je velika beseda za koncept, ki bi vam 
ga radi približali.  V nekem kraljestvu zavesti obstaja podobnost energij in obstajajo mnoge 
vrste takih kraljestev. Družina Svetlobe prihaja iz nekega specifičnega kraljestva zavesti.

Ko se vi  naučite  zakone ustvarjanja,  vzdrževanja  in manipulacije  realnosti,  je  za vas  zelo 
enostavno,  da  se  manifestirate  v  katerokoli  obliko  si  želite.  Tisti  od  vas,  ki  ste  aktivirali 
šamansko preteklost, veste zelo dobro, da se pri domorodcih da naučiti, kako se gre v različne 
realnosti in kako se spremeni oblika. V nekaterih kulturah so šamani zato cenjeni in oboževani. 
Oni so nosili genetsko kodiranje in so bili manjšina v primerjavi z drugimi. Oni so hranili magijo 
in misterije ter obdržali proces pri življenju. Sposobni so bili spremeniti svojo obliko v obliko 
živali in tudi v razne druge oblike in maske. To je bila v vsakem primeru zelo globokoumna 
znanost.

Glede na to, da ta znanost obstaja na tem planetu, obstaja tudi izven tega planeta. Zemlja je 
ravno  zdaj  »prostor  dogajanja«,  nek  zelo  »vroč«  in  »zaželjen«  prostor.  Tudi  Zemlja  je 
kodirana, da gre skozi svojo lastno revolucijo, in ne samo revolucijo življenjskega sloga v ZDA, 
ampak dimenzionalni premik, ki bo spremenil celotno vesolje okoli Zemlje.

Mnogi  vesoljci,  ki  se  zanimajo  za  življenjske  oblike,  razumejo,  kako  lahko  molekularno 
strukturo na novo organizirajo in prihajajo na planet »maskirani« kot ljudje. V času tako velikih 
sprememb, ko imajo dimenzije potencial, da se zlijejo in kolidirajo - kakor imate ravnokar v 
načrtu na Zemlji – se tu zbira veliko število energij, ki si želijo sodelovati v tem velikem šovu.

Ta veliki  šov se dogaja na mnogih nivojih,  ne samo v tretji  dimenziji.  Verižna reakcija se 
premika skozi vse dimenzije obstoja in zavesti. Nekatera bitja se tele-portirajo v človeški obliki 
na Zemljo  ali  pa se  inkarnirajo  in  tako izkoristijo  možnost  za to  posebno priložnost  v  tej 
realnosti. Pri nekaterih boste imeli občutek, da niso »domorodni« na tem planetu, ne delujejo 
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pa vam tudi  kot  razbijači  sistema.  Oni  so  enostavno  tukaj,  da  bi  opazovali,  sodelovali  in 
razumeli ter tako prenesli informacijo nazaj v njihove sisteme, ki se permanentno razvijajo. 
Obstajajo inteligentna bitja, ki so se sposobna manifestirati kot ljudje in igrati to vlogo do 
popolnosti,  včasih  je  njihov spomin nedotaknjen,  včasih  pa  je  pred njimi  neka zavesa  na 
spominu.  Zaradi  kontrole  frekvence  tem bitjem ni  vedno  enostavno  priti  sem s  popolnim 
spominom o tem, kdo so na tem drugem mestu.

V razvoju vaše zavesti se boste v naslednjih letih spomnili in se pričeli zavedati, da ste vi bitja, 
ki  so  pripadniki  Družine  Svetlobe  in  ste  tu  maskirani  kot  ljudje.  Ta  načrtovana  evolucija 
človeške vrste in načrtovano pre-razporejanje človeške DNK bo končno privedla do tega, da se 
bo vsaka oseba pričela spominjati, kdo je v resnici. V raznih dimenzijah realnosti obstajajo 
različna izkustva in različni zakoni. 

V tretji dimenziji, kjer ste vi zaklenjeni kot ljudje že dolgo, obstaja neka omejitev, ki jo morate 
izkusiti.  Tretja  dimenzija  je oblikovana tako,  da se  vi  lahko osredotočite  na eno obstoječo 
realnost v eni točki časa. To se ostvarja skozi frekvenco in skozi pulziranje živčnih impulzov v 
vašem telesu, torej skozi medsebojno delovanje teh dveh segmentov; oziroma na način, na 
katerega je živčni sistem sposoben interpretirati frekvenco. Vi ste magnetno in biogenetsko 
naravnani  in  oblikovani.  Člani  Družine Svetlobe so dosti  več kot navadni  ljudje. Za vas je 
karakteristično,  da dosežete veličastne dosežke na področju več-dimenzionalnosti.  Kot  član 
Družine Svetlobe se prijavljate za pozicijo na področju več-dimenzionalnosti.

Kot član Družine Svetlobe ste se inkarnirali na tem planetu, da bi se pripravili za izvajanje vaše 
naloge. Kaj je vaša naloga? Vaša naloga je zelo enostavna, vi nosite frekvenco v sisteme, ki 
imajo  omejeno frekvenco Svetlobe,  ker  Svetloba je  informacija.  To ni  hladna računalniška 
informacija,  to  je  informacija,  ki  se  prenaša  biološko  skozi  elektromagnetno  žarčenje  in 
pošiljanje zavesti. V tem ste vi eksperti. Če bi imeli vizitko, na kateri bi bili natisnjeni vaši 
podatki  in  če  bi  se  popolnoma  spomnili  tega,  kar  ste  ustvarili,  bi  na  njej  pisalo  : 
»Upornik/Odpadnik,  Član  Družine  Svetlobe.  Razbijalec  sistemov.  Sem  na  razpolago  za 
spremembo sistema zavesti v vesolju svobodne volje. Pripravljen na poziv.

To je to, kar vi počnete. To je nek aspekt vaše identitete, ki vam je vsem skupen in tukaj so 
zdaj  milijoni  vas.  Tu ste  v prvi  vrsti  zato,  da bi  se  spomnili,  kdo ste,  da bi  delovali  več-
dimenzionalno v okviru tega sistema in da bi učili ljudi, (domorodce na planetu, ki so bili dolgo 
pod  kontrolo  frekvence)  nekega  novega  sistema.  Vi  se  maskirani  kot  ljudje.  Prej  kot  to 
razumete, prej se boste ločili od vseh človeških dram, dilem in kontrole frekvence.

Preden je bila vzpostavljena kontrola frekvence, (ko so Bogovi Ustvarjalci izvršili invazijo), je 
bila domorodna rasa mnogo pametnejša. Imeli so razvit sistem, kako sprejemati informacije in 
sporočila iz vesolja, ki so prihajale na planet in to direktno. Širjenje znanja na planetu ZDAJ je 
omogočeno skozi tehniko in sicer tako, da se to dogaja izven vas. To je še en način, kako vas 
manipulirati, medtem ko vam je to istočasno prodano kot »blagoslov«. Pred mnogo časa je 
komunikacija na Zemlji  delovala z direktnim kontaktom, od človeka do človeka, z uporabo 
notranjih mehanizmov, ne pa z uporabo tehnologije izven vas.

Mnogo ljudi ne more razumeti, da je njihova zgodovina daljša od nekaj tisoč let. Vi se boste 
učili, se spomnili in učili planet, da imajo ljudje zgodovine skoraj milijon let. Kot prvo boste 
odkrili zgodovino zadnjih 300.000 let in jo predelali, da bi se lahko poglobili v dilemo človeštva. 
Spomnite se, zgodovina je v vas ne pa izven vas. V vaši sedanji svetlobni optiki (optični kabel,  
op. prev.) se svetlobno kodirana vlakna producirajo izven vašega telesa, v simbolični obliki, kot 
reprezentativni način, kako se prenaša inteligenca skozi svetlobno optiko. 

Človeška vrsta ustvarja izven sebe, kar bi se morala naučiti znotraj sebe. To je del veščine in 
prevlade Svetlobe. Ko je bila vaša Knjižnica spremenjena v kaos, vam je bil puščen majhen del 
podatkov, tako da je vrsta lahko bila kontrolirana, »v delovnem pogonu«, ampak je bila vseeno 
sposobna samostojno delovati in izvajati naloge; vrsta je bila stimulirana kot življenjska oblika 
in  kot  oblika  zavesti,  da  bi  proizvajala  eno  določeno  frekvenco:  STRAH.  TA STRAH je  bil 
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promoviran v zadnjih 300.000 letih na tem planetu kot promovirana in kontrolirana substanca, 
v katerem koli pogledu si vi to lahko predstavljate. Ko človeška bitja vibrirajo elektromagnetno 
in pošiljajo frekvenco strahu, takrat se pošilja neka transmisija zavesti. 

Kam gre ta strah? Kam gredo vaše misli? Kam gredo vaši občutki? Mi smo vam že povedali, da 
zavest, kolektivno gledano, predstavlja hrano. Vi, kot Razbijalci Sistema ste prišli sem, da bi 
zapečatili ta izvor hrane in da bi to hrano uravnali na nekaj drugega kot na strah in kaos. Tisti, 
ki se hranijo s tem izvorom, bodo morali spremeniti svoj jedilnik ali pa zapustiti planet in iti. Vi  
ste tu, da prinesete informacijo, Svetlobo in razumevanje, da obstaja potencial za spremembe 
in da obstaja potencial za izvor hrane, ki deluje v kooperaciji z zavestjo in je v resonanci s 
Svetlobo.

To je vaša odgovornosti in vaša naloga je, da to dosežete in v tem uspete. Mi razumemo, da so 
nekateri od vas zelo zmedeni v zvezi z vsem tem, še posebej pa s tem: kako boste vse to 
naredili, posebej, kako boste v vaših življenjih dosegli to stanje nezmotljivosti in popolnosti.

Ena  od  najvažnejših  stvari,  katere  vas  prosimo,  je:  da  od  zdaj  naprej  ustvarjate  vašo 
prihodnost, ne da bi bila bazirana na vaših izkušnjah iz preteklosti. Vsak od vas rad vnaša 
preteklost v igro kot opravičilo, za kar bi se lahko zgodilo v prihodnosti. Vi ste poznani po tem. 
Ampak vi morate delovati, kakor da ste v tem trenutku prišli na Zemljo, nedolžni in čisti kot 
novorojenčki ter pripravljeni, da se poženete v vsakodnevna dogajanja. Ko se prebudite vsako 
jutro in se premikate naprej, vsak dan, se jasno odločite, kaj želite doživeti ravno tega dne. Če 
to že počnete in če vam še ni prešlo v navado, pričnite s tem zdaj.

Na ta način se ustvarja realnost.  Kot smo že povedali:  NAJVEČJA SKRIVNOST, KI JE BILA 
DRŽANA ČIM DLJE  OD ČLOVEŠKIH BITIJ,  JE:  MISEL  USTVARJA IZKUSTVO IN REALNOST. 
Celotna  realnost  je  ustvarjena  iz  misli.  Vse  je  neko  subjektivno  izkustvo.  Ampak 
elektromagnetno ste vi kontrolirani na takšen način, da kreirate izkustvo samo v določenem 
spektru realnosti.

Vi,  ki  ste  člani  Družine  Svetlobe,  ste  potovali  povsod  ter  ste  dobro  poučeni  o  možnostih 
spremembe in prinašanja frekvence v nek sistem. Vi ste prišli  sem, da bi  vzdrževali  nove 
frekvence, ki se vam jih pošilja in ki v vašem telesu začenjajo nek nov obrazec. V tolikšni meri 
kot vi začenjate razumevati vaš namen, boste pričeli ustvarjati vaš namen zavestno. Postalo 
vam bo jasno, da kar želite lahko izkusite, ne glede na katerem področju. To je enostavno 
neizbežno.

Vsak od vas ima rad drame na svoj način. Vam je dolgčas, če se nič ne dogaja. Zato ste vi 
skrojili  ta  načrt,  to  invazijo.  Pravzaprav je  bil  ta  svet,  preden je  bil  prevzet,  načrtovan in 
»skrojen« od strani članov Družine Svetlobe. Kot član Družine Svetlobe ste bili vi Originalni 
Planerji. Tu so bile v vseh časih mnoge bogate rezerve Zavesti, ki ste jih lahko kontaktirali in 
uporabljali. 

Ko so bitja  drugih Družin,  ki  bi  jih  vi  opisali  kot  »mračne«, prevzela ta  planet,  so  držala 
Svetlobo na stran in to zelo dobro. Svetloba lahko postane tako velika, kot je velik vaš obrazec, 
ampak tam zunaj vseeno obstajajo tudi druge Skupine in Kraljestva. Za zdaj delajmo samo z 
pojmi  Svetloba in  Tema.  Torej  Ekipa  Teme je  naredila  temeljito  delo  z  držanjem Svetlobe 
oddaljene. Ampak temu je prišel KONEC!

Vi ste odpadniki Svetlobe in vi ste se odločili priti nazaj in tokrat izvršiti še eno invazijo na 
Zavest, tokrat milijoni vas, in vedeli ste: glede na to, da delate z energijo Prastvarnika, da bo 
enostavno za vse obstajala velika možnost, da lahko VSAKDO doseže veliko bogastvo zavesti. 
Ko vi pričnete to Svetlobo vleči v vaša telesa in na planet, bo to vplivalo na mnoge ljudi, ki 
imajo radi drame. Morda bodo obsijani s Svetlobo in bodo reagirali na to, ker več Svetlobe kot 
je vi prinesete, tem HITREJE se bo širila. Svetloba definitivno raste na tem planetu, ko se 
spomnite, da ste vi  domorodci, ki delate skupaj z Originalnimi Planerji  in da ste tukaj,  da 
prevzamete vaš svet nazaj od roparjev.
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11. ZAKAJ TU PRAVZAPRAV GRE? (KATERA SO PRAVILA TE IGRE?)

Da bi preživeli  prihajajoče obdobje, je nujno potrebno, da razumete idejo manifestiranja s 
pomočjo misli ali super-zavesti. Super-zavest je v tem času samo ena beseda. To je koncept, ki 
še vedno ni v vas, ker si ne morete predstavljati, da bi bili tako »senzitivni« in bi bili izpolnjeni  
s toliko informacijami. Ampak vseeno, kakor se vi razvijate, je to smer, v kateri se gibljete. 
Obstajajo tudi tisti, ki se več kot zavedajo, da bi ta premik v zavesti lahko očistil in popolnoma 
»pometel« planet ter se povsod razširil in seveda vlagajo vse v to, da se to ne bi zgodilo. 
AMPAK to se je že zgodilo. Mi smo šli v vašo preteklost, da bi vas v to prepričali in da bi vi bili v 
to prepričani.

Prva  je  MISEL.  Izkustvo  je  vedno  sekundarno.  Nikoli  ni  obratno,  vi  nikoli  nimate  najprej 
izkustva, potem pa bi na njem gradili misli. VI VEDNO doživljate direktno refleksijo vsega, kar 
mislite. Potrebno je, da razumete, da je vaša jasnost in spoznanje vaše lastne moči »temeljni 
kamen« za naprej. Vaše misli oblikujejo vaš svet VES ČAS. NE SAMO, ko vi to hočete, ampak 
VES ČAS.

Glede na to, da ste bombardirani z ogromno vibracijami, ki želijo kontrolirati vašo frekvenco in 
ki vam skušajo preprečiti, da bi bili JASNI – ste vi nestalni in neodločni. Vi morate kot vrsta, 
postaviti jasno namero, da ostanete JASNI, da ostanete OSREDOTOČENI in da vedno živite v 
tem TRENUTKU. Nehajte živeti v prihodnosti in nehajte živeti v prihodnosti, AMPAK ŽIVITE 
VEDNO V VAŠEM ZDAJ.

Recite si: »Kaj si želim? Želim pospešiti  svojo lastno evolucijo. Želim, da mi Duhovni Svet 
pomaga v večjem obsegu. Želim, da se moje telo samo regenerira. Želim žareti od ZDRAVJA.« 
Pripravljen sem se odreči težavam, tako da bom ŽIVEČI PRIMER tega, kar človeštvo lahko 
postane.« Če mislite na ta način, ta ukazujoči način in to iz globine vašega BITJA in če JASNO 
pokličete, kar si želite – potem to sproži vse in vam vse pospešeno prinaša.

Poglejte vaše obrazce. Če opazite, da zanikate, da ste ustvarili neko izkustvo kot vašo kreacijo, 
enostavno poglejte malo globlje. Recite si: »Ali ni to zanimivo? Jaz to počnem ves čas. Ne 
želim, da to, kar ustvarim, pripada meni. Če mi to ni všeč, enostavno okrivim nekoga drugega. 
Prav zanima me, kako dolgo bom še to počel in zanima me, ali bom našel rešitev, da bi razvil 
neki drugi vzorec obnašanja.« Ne obsojajte se. Pričnite s tem, da si boste rekli: »Strinjam se, 
da prevzamem ODGOVORNOST za vse, kar se mi dogaja in v kar sem vključen. Če mi ni všeč,  
kar se dogaja, se bom pričel spraševati, zakaj ustvarjam stvari, ki mi niso všeč. Morda zato, da 
neke stvari opazim in da spremenim, kar za mene ne deluje, pa tega ne opazim.«

Vedno delujte tako, kot da obstaja nepogrešljiv in popolni namen v vsem, kar počnete. Delujte 
tako,  kakor  da  je  za  vaše  najvišje  dobro  in  za  vašo  največjo  korist,  da  predelate  vsako 
doživetje, v katerega ste vključeni. Vedno delujte tako.

Če se sprehajate po ulici in nekdo reče: »Pištolo imam namerjeno v vaš hrbet, dajte mi vašo 
torbico!«, delujte, kakor da vam je dana priložnost za vašo največjo rast. Vi nikoli ne veste, 
kakšni bodo rezultati, ČE PRIČNETE delovati na tak način. Ko vi delujete »KAKOR DA«, delujete 
brez znanja in pričakovanja. To je stališče. Če bi vsi imeli tako stališče in bi vsi delovali, kakor 
da je  VSAKO DOŽIVETJE ravno  zato pred vami,  da  vas prisili  in  je  namenjeno vaši  rasti,  
razvoju in rasti zavesti, potem bi se lahko obrnili k osebi, ki drži pištolo proti vašemu hrbtu in 
videli, da je to samo nek nasprotni del vas. 

Vi morda dobite priložnost, da nekaj ozdravite, morda vam bo dana možnost, da storite nekaj, 
česar se bojite. Ne bojte se stvari, ki jih ustvarjate. Zaupajte v to, kar ustvarjate. Verjemite, 
da je v vsem, kar ustvarjate, nekaj za vas. Ne pometajte vaših dram pod preprogo, kakor da 
so smeti  in  jih  nikoli  več ne želite  videti.  Zaključite  s  temi  dramami,  nehajte  ji  reciklirati 
ponovno in ponovno ter se izgubljati v njih. Po drugi strani pa razumite, da drame, ki ste jih 
imeli  z mamo, bratom, sestro, partnerjem, lahko čez 20 let izkoristite za popolnoma nova 
spoznanja. Tako da se obnašajte proti tem dramam kot proti nekemu dosjeju. Končajte z njimi, 
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vzpostavite z njimi mir, sprejmite vašo vlogo v njih in jih pustite, da drsijo skozi vašo zavest,  
da bi  vas  nekaj  naučile.  Dovolite,  da postanejo permanentni  zaklad vaših  izkustev,  ne pa 
prepreke, ki bi se jim radi izognili.

Z vsemi temi stvarmi so povezane emocije, spomnite se: emocije vas lahko pripeljejo v druga 
področja delovanja. Ali vi verjamete, da vi ustvarjate vašo realnost samo v nekaterih določenih 
področjih, v drugih pa ste nemočni? Ali ste jezni, da nad nekaterimi področji vašega življenja 
nimate nobene kontrole?  Ali  se  odrekate temu, kar  je  naravno vaše,  samo zato,  ker  vam 
družba, okolica in mediji pravijo, da tega ne morete imeti?

Videli  boste,  da se  dogodki  ne dogajajo  kar tako – kot  strela  z  jasnega.  Nekateri  od vas 
verjamejo, da si sami ustvarjajo svojo lastno realnost, ampak da drugi tega ne počno, sploh pa 
ne otroci, katerim se dogajajo razne neprijetne stvari ali pa so zlorabljeni.

Za mnoge od vas je težko razumeti, da celo navidezno nemočni otroci ali pa ljudje, ki umirajo 
od lakote, ustvarjajo svojo realnost. Vsakič, ko padete na nekogaršnjo vlogo žrtve, pošiljate 
tem ljudem idejo o tem, kako nemočni so in ustvarjate to možnost tudi zase. Morate se naučiti 
spoštovati tuje drame in lekcije. Morate razumeti, da vam vaši časopisi ne bodo govorili o tem, 
kolikšen potencial za spremembe obstaja v vseh tistih, ki so vključeni v nek scenarij, ker vaši 
časopisi ne prinašajo takih reportaž in ne odkrivajo stvari na tak način. 

Vi  ne  razumete  sinhronosti  ozadja,  ki  pridejo  pred  dogodki:  vaši  mediji  odkrivajo  samo 
ZUNANJE STVARI, tako imenovana dejstva in ignorirajo kompleksno podlago, vlogo in namen 
EMOCIJ,  ki  spremljajo človeške drame in lekcije.  Tisti,  ki  so  vključeni  in  ujeti  v  drame, v 
katerih je videti, da je nekdo žrtev, so ponavadi tako ODREZANI od svojih občutkov, da tega, 
kar čutijo, sploh ne povežejo s tem, kar mislijo.

Žrtve najdejo žrtve. Zmagovalci najdejo zmagovalce. Prosimo vas, da ko berete časopise z 
dogodki in dramami v svetu, v katerih se zdi, da so ljudje nedolžne žrtve, jih spoštujte in 
spoštujte sebe, in priznajte ter sprejmite, da so si ustvarili njihovo lastno realnost.

To morda ni realnost, iz katere se morate vi učiti ali v njej sodelovati. VI morate razumeti, da 
morajo  drugi  skozi  področja  gostote,  da  bi  se  privedli  do  Svetlobe.  Včasih  največje 
razsvetljenje leži v največjih katastrofah in največjih težavah. Kadar greste v restavracijo in 
naročite, kar želite, kuhar to pripravi in natakar vam to prinese. Vi to naročite, ampak tega ne 
pripravite sami. To pripravijo kuharji ali spiritualna energija, ampak vi IZBERETE, kar želite 
imeti  servirano.  Ampak ne bodo vam servirali,  če  ne greste  v restavracijo  in  naročite,  za 
začetek. Tako, da ste vi odgovorni in vi za to plačate.

ŽIVLJENJE  funkcionira  na  ENAK  NAČIN.  Učite  se  naročati,  kar  želite  od  življenja,  kakor 
naročate  v  restavraciji  in  zaupajte,  da  bo  naročeno  postavljeno  pred  vas.  Ko  greste  v 
restavracijo, nikoli ne skrbite o vseh sestavinah in ali si zaslužite ali ne, da bi to dobili. Pa 
vseeno je to, to kar vi počnete. Včasih rečete: »Jaz si ne zaslužim, da bi to imel. To stane 15 
dolarjev. Jaz lahko imam samo nekaj, kar stane 7 dolarjev ali manj.«.

Način, kako se obnašate v restavraciji, je prekrasna indikacija za način, kako se vi obnašate v 
življenju. To je neko neverjetno učenje, ki ga morate razumeti. Ko greste v restavracijo, ali  
enostavno rečete: »To jaz želim!« in verjamete, da boste to dobili ali ste zaskrbljeni, da se 
bodo zmotili? Čim je naročilo poslano, ne zasledujete natakarja do kuhinje in rečete: »Oh, 
morda nimajo prave zelene solate, morda bodo pripravili  čebulo malo drugače in zagotovo 
nimajo gob, ki jih jaz hočem.« 

Ne. Vi enostavno verjamete, da vam bo servirano ravno to, kar želite in dovolite, da se to 
zgodi. Ko se vam servira, rečete : »Hvala.« Če vam ravno ni všeč, kar je servirano, zahtevate, 
da se to zamenja in potem enostavno nadaljujete. Poglejte malo s kako nonšalantnostjo ste 
naročili vse te stvari v restavraciji. Naročite tako tudi v vašem življenju.
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Razjasnite sami sebi, kaj pravzaprav hočete, naročite in končajte s tem. Ne kličite nenehno 
Duhovnega Sveta, da bi videli, ali so dobili naročilo in ne dajajte nasvetov, kako se naj izpolni 
vaše naročilo. VI ste naročili. Verjemite, da bo to tudi prispelo.

Vi ste rezultat vaših misli. Če se na tej Zemlji ne naučite ničesar drugega, se naučite vsaj, da 
je to pravilo v tej realnosti in da je to pravilo v mnogih drugih realnostih. MISEL USTVARJA 
IZKUSTVO. 

Zakaj  si  ne  bi  dali  darila  in  pričeli  razmišljati  o  sebi  kot  o  nevsakdanjem, veličastnem in 
vzdigujočem se bitju. Odrecite se potrebi, da vam ostala družba izreče potrditev. Potrdite sami 
sebi  vašo  vrednost.  Za nekatere  od vas  je  to  zelo  težko.  Kako  bi  potrdili  sami  sebi  vašo 
vrednost, če niste navajeni, da bi to počeli?

Vaše besede vam ali dajejo moč ali pa vam jo jemljejo. Mi želimo, da imate pogum, da bi živeli 
vašo Svetlobo, mi želimo zato poudariti in vas prepričati na katerikoli možen način, da vaše 
MISLI ustvarjajo vaš svet.

Izločite iz vašega besednjaka: »moral bi« ali »poskušam«. Ko bi vsakič, ko izustite to besedo, 
morali  plačati,  bi  imeli  velike  dolgove.  Vi  ostajate  vsakič  sebi  nekaj  dolžni,  ko  sami  sebi 
zmanjšujete vašo moč. »Moral bi« pomeni, da vi delujete pod suverenostjo nekoga drugega. 
MI vas želimo spomniti, da ste vi SAMI SVOJ VLADAR.

Ko nekdo »poskuša« izdati časopis ali ko »poskuša« spremeniti svoje obrazce, potem lahko 
»poskuša« do konca življenja. »Poskušati« ni enako kot početi. Vsakič, ko uporabljate besedo: 
»poskušati«, ne boste uspeli ničesar, ker je poskušanje samo izgovor, »Jaz sem poskusil to 
narediti. Poskusil sem.«

V svojem življenju uporabljajte  besede: »Jaz  ustvarjam. Jaz  delam.  Jaz  manifestiram. Jaz 
nameravam. Jaz delujem.« Pozabite: »Jaz poskušam«. Ko vi postanete »Tisti, ki deluje« in ko 
manifestirate to, kar v vašem življenju želite, boste za mnoge ljudi postali ogledalo.

Tu že dolgo vlada prepričanje, da obstaja samo določena količina vsega in da je samo ena ali 
neka druga oseba lahko ustvarjalec. Ko vi pričnete kazati, da lomite zakone realnosti, potem 
drugi tega ne bodo želeli, ker verjamejo, da tega ne morejo imeti, razen če tega nimate vi.

Ko sami sebe omejujete in ko se bojite posedovati nekaj, česar drugi nimajo, ker se bojite, da 
tega ni dovolj, potem ne dovoljujete Božanskim principom, da se izražajo v vašem telesu in da 
se tako utrdijo na planetu, da bi vi postali živeči primer Svetlobe.

Vi dovoljujete resničnemu smislu Svetlobe, da se skozi vas – kot posrednika, manifestira in 
postanete živeči primer tega, kar morajo doseči drugi. To je ta visoka vibracija, katere vas mi 
poskušamo naučiti. Mi želimo, da vi razumete, da ne obstajajo omejitve. Na celem planetu ne 
obstajajo omejitve. 

Vsaka oseba na planetu lahko deluje v kooperaciji z vsemi in istočasno zadrži svojo posebnost 
in edinstvenost. Katerokoli spiritualno ali materialno darilo je prišlo k vam, ne mislite, da imate 
več sreče kot  kdorkoli  drug.  Namesto tega enostavno razumite,  da ste  sposobni  uresničiti 
Božanske principe, da se izrazijo skozi vaše fizično telo in da lahko pokažete drugim, kako to 
deluje. Vi lahko rečete: »Hej, poslušaj, TO deluje. Jaz sem to dosegel, tudi ti lahko.«

Mi preživljamo ure v učenju ljudi, kako se naj ne bojijo manifestirati. Vsak od vas je zgrožen, 
ker ste vi odrasli z etičnimi pravili, ki pravijo: »Edino, ko za nekaj delaš, ima to neko vrednost. 
Če ne garaš, ne moreš imeti ničesar.«

Nujno je, da si vsi vi malo pobližje ogledate to idejo težkega dela in odkod pravzaprav prihaja. 
Poglejte vaše starše in njihov sistem prepričanj. Mi govorimo o rojevanju zavesti, o nekem 
novem človeštvu, ki uči, da se stvari dogajajo brez napora. Če se nekaj ne dogaja brez napora, 
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potem to enostavno pozabite. Če je videti kot preveč dela, potem vam nekaj govori, da to ni  
pravi način. Šele ko vi dobite stvari brez napora in ko se vse enostavno sklada, ko nihče ne 
dela preveč, potem je to pravilno. Ko vi vsi pričnete tako živeti, boste popolnoma spremenili 
način, na katerega ta zavestna vrsta – ČLOVEK – razume življenje. To ni neodgovoren način 
niti beg od realnosti, to je samo novi način, kako se opeka prenese iz enega mesta na drugo.

Nekoč  smo  z  skupino  ljudi  govorili  o  kupu  opeke  in  smo  vprašali  te  ljudi.  »Kako  boste 
premaknili te opeke?« Rekli so: »Hm, prenašali jih bomo eno po eno.« Mi pa smo rekli: »Ali ste 
kdaj razmišljali o tem, da bi najeli nekoga drugega, da bi to storil namesto vas?« Če je vaša 
naloga, da premaknete opeke od tu do tam, kako boste to storili? Vaš prvi odgovor bi lahko bil: 
»Hm, vzel bom eno po eno in jih premaknil.« Ampak vi bi lahko nekoga poklicali in rekli: »Hej,  
premakni  te  opeke  zame.«  ČE  napravite  tako,  še  naprej  izpolnjujete  svojo  nalogo.  Vi 
enostavno delate to, kar mora biti narejeno. Ali mislite, da vas bomo mi kaznovali, če tega ne 
storite sami? Ne. Vi izpolnjujete nalogo v vsakem primeru. Ali vidite razliko?

Denar je za nekatere od vas zelo pomembna tema. Vi imate natančno predstavo o tem, kako 
naj bi denar prišel do vas. Čim bolj verjamete, da morate težko delati za vaš denar, tem več in 
težje boste morali  delati  zanj.  Mnogi od vas so prepričani,  da je popolnoma normalno, da 
naporno delajo za denar, če pa se ne dogaja tako, pa je denar »umazan«. Spomnite se izraza 
»BREZ NAPORA« in vpeljite ta izraz v vaš besednjak. 

Recite si: »Nameravam, da se to zgodi »Brez napora.« Brez napora pomeni, da vi ukazujete 
realnosti, naj pride na tak način, da vam bo ostalo dovolj energije za druga eksperimentiranja. 
Spomnite  se:  VAŠA REALNOST  JE  REZULTAT VAŠIH MISLI.  Če  vi  verjamete,  da  so  stvari 
»težke«, kaj potem ustvarjate? Mnogi od vas ste preživeli celo življenje, spoštujoč določene 
člane družine ali družbe, za katere ste verjeli, da so vzorni meščani in predstavljajo primer za 
delavno  moralo  in  etično  vrednost.  Ali  se  nikoli  ne  vprašate  o  tej  delovni  morali  in  se 
sprašujete, ali morda obstaja nek drugi način?

Zato verjamete, da morate vložiti zelo dosti energije, da bi dobili denar, ali pa da morate biti  
zaposleni pri nekom, ki vam bo ta denar dal. Ta prepričanja so popolnoma napačna. Mi tega ne 
moremo dovolj  poudariti.  Če dovoljujete stvarem, da se zgodijo, vam bo Duhovni Svet to 
kompenziral na razne nepričakovane načine. Edini razlog, zakaj se to še ni zgodilo, je ta, da vi 
niste verjeli  in ne verjamete, da je kaj takega mogoče. Ko vi pričnete verjeti, da je nekaj 
MOŽNO, SE REALNOST SPREMENI.

Kakšna so torej pravila te igre in ZAKAJ PRAVZAPRAV TU GRE? Gre za STANJE ZAVESTI. Gre za 
STANJE VAŠEGA UMA. Gre za vaše STALIŠČE. Mi vam tega ne moremo dovolj poudariti: način, 
na katerega se vi počutite glede realnosti in kako jo vi programirate, je način, na katerega 
boste nanjo reagirali  in način, na katerega se vam bo stvarnost predstavila.  Zato vam mi 
pravimo: »Storite to. Bodite drzni. Upajte si. Delajte to, kar vas osrečuje in zabava. Delajte 
NEMOGOČE!« VI TO ZMORETE! VI LAHKO STORITE, KARKOLI ŽELITE.

VI BOSTE TRANSFORMIRALI TA SVET, NE GLEDE NA TO, V KAKEM STANJU SE JE VAŠ SVET 
NAHAJAL. SPOMNITE SE, ko razumete, za kaj tukaj pravzaprav gre in se naučite pravil te igre, 
da ste VI REZULTAT VAŠIH MISLI in da je to zakon v vašem vesolju – VSE KAR MORATE 
STORITI je, da mislite o sebi v taki obliki, kakršni si želite postati in boste to postali.

Ko to enkrat razumete, si lahko preoblikujete svoje telo, lahko si oblikujete svojo starost, vi 
lahko uredite VSE V ZVEZI Z VAMI, ker boste samo-motivirani, ojačani in pooblaščeni od samih 
sebe, ter ustvarjeni od samih sebe.
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12. NOŠENJE SVETLOBE JE VELIČASTNA NALOGA

Zdaj je čas, da ponovno definirate vaše lastne identitete v nekem dosti širšem smislu. V tem 
vesolju se odvijajo dogodki, o katerih vi in celo vaši politiki nimate pojma. Morate nehati z vašo 
naivnostjo v zvezi z definiranjem Bogov – misleč, da obstajajo bitja, ki prihajajo z neba na ta 
planet s posebnimi talenti in sposobnostmi in da so spiritualno povezani. Vi boste kot vrsta 
ugotovili  nekatere  zelo  vznemirljive  stvari  v  naslednjih  nekaj  letih.  Mi  vas  pripravljamo  z 
dekretom (odločbo op. prev.) 

Družine Svetlobe, tako da lahko razumete in ste informirani o vaših lastnih opcijah. Mi smo 
vam poudarili pojem več-dimenzionalnosti – koncept, da ste lahko na večih mestih hkrati in da 
lahko  premikate  svojo  zavest.  Mi  smo  delili  z  vami  napoved,  da  bo  iz  te  Zemlje  nastalo 
določeno število svetov. V tem ali drugem času boste prihajali v situacije, da dvomite v vse, 
kar smo delili z vami. Vaš sistem bo doživel stanje šoka in ne boste zmožni verjeti, na kateri  
stopnji ste bili neinformirani, tako da boste neko določeno obdobje dvomili v resničnost naših 
informacij. 

Mi vam lahko ponudimo samo informacije, ki so bazirane na vašem lastnem pospeševanju. Vi 
se morate razviti sami in se spomniti, kako priti do informacij, zato ker obstaja Sveti zakon 
glede vpletanja ali interference. Mnogo je takih, ki so prekršili ta zakon glede interveniranja na 
Zemlji; celo tisti iz našega pradavnega časa obstoja so to počeli. Mi smo vam dovolj pogosto 
poudarjali, da je to vesolje svobodne volje in zona svobodne volje, tako da to pomeni, da je tu 
vse dovoljeno. Od tod izhaja, da bodo vedno taki, ki bodo želeli biti gospodarji, vladarji in 
avtoritete nad drugimi. Vi ste preveč naivni glede tega, koliko bitij tukaj kontrolira druge.

Družina Svetlobe je poznana po nagnjenosti in ljubezni do ustvarjanja družb, v katerih prihaja 
do neverjetnega premikanja v vseh smereh vzdolž svetlobnih žarkov. Kaj to pomeni? Svetloba 
je informacija, tako je Družina Svetlobe neka družina informacij. Obstajajo zavesti – Družine 
Vojne – ki preživljajo morda milijarde let, glede na vaše pojme, v preučevanju promoviranju in 
preizkušanju kontrole zavesti. V določenem vesolju, ki obstaja izven časovnih omejitev, znotraj 
neke zone svobodne volje, se odigravajo vse vrste scenarijev.

Zdaj je čas, da radikalno spremenite vaše poglede v zvezi z vami samimi in da pričnete lomiti  
meje. Zdaj je čas, da se dvignete nad majhne dogodke in melodrame vsakdanjega življenja in 
se pričnete povezovati na kozmičnem nivoju z zahtevnejšimi dramami, ki se tu pojavljajo. Na 
ta način boste lahko bolje informirani o vaših lastnih namerah, namenu in dramah. Vi morate 
biti sposobni razumeti oboje, vašo identiteto in vašo sposobnost, potovati na tej svoji identiteti 
v katerekoli svetove, ki jih izberete. Ta zgodba o Družini Svetlobe, ali »Povratek belih dresov«, 
kot to radi imenujete, je to, kdor ste vi. 

Vi ste se obvezali, da opravite določeno nalogo, da sodelujete v tej misiji in da se spomnite ter 
naredite tisto, zakaj ste prišli  sem. Mi smo vam povedali, da se bodo vaši svetovi in vaše 
identitete znotraj njih drastično spremenili in vi se bližate tem časom. Vi ste se spremenili, 
mnogi od vas. Če pogledate nazaj, kdo ste bili pred enim letom, boste mnogi od vas ugotovili, 
da ste zdaj mnogo močnejši. Idealno bi bilo, če bi vsak od vas pričel čutiti,  da resnično v 
vsakem trenutku ustvarjate vašo realnost in da je vsaka situacija, ki jo doživljate, zaposleni ali 
nezaposleni, ustvarjena po vašem lastnem dizajnu. 

V tem času se je v najboljšem primeru vsak od vas naučil umetnosti manifestacije, zato ker je 
zdaj čas, da pritegnete kozmično informacijsko mrežo v vaše telo in jo vključite v vašo psiho, 
tako da lahko postanete oddajnik teh podatkov na tem planetu. To je mrežni sistem, ki se 
aktivira s pomočjo svetlobno kodiranih vlaken izven vašega telesa. Vi morate biti precej bolj 
pronicljivi v zvezi s tem, kdo ali kaj prihaja z neba, zato ker vas bodo poskušali prelisičiti in 
prevarati, vi pa tega ne boste mogli razumeti. 

Mi  to  vidimo  zato,  ker  tudi  sami  vemo,  kako  lahko  vas  je  prelisičiti  in  prevarati.  Včasih 
počnemo tudi to, da bi vas prisilili, da se premaknete. Mi smo vam povedali, da smo bili z vami 
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zelo premeteni. To je bilo potrebno, ker če bi vam povedali celo zgodbo, bi mnogi od vas dali 
rep med noge in že zdavnaj pobegnili od tod.

V najboljšem primeru smo vam uspeli vliti zaupanje. Mi smo vam tudi vlili določen novi snop 
informacij, da bi lahko sprejeli osnovni gradbeni blok tega sistema – koncept, da vi ustvarjate 
sami sebe, da vi ustvarjate vašo realnost s pomočjo vaših misli – in izobražujete nek svet, ki je 
oblikovan s strani Družine Svetlobe. Na ta način se bosta lahko novi načrt in energetska mreža 
vzdignila nad delom te Zemlje, tako da lahko vznikne neka popolnoma nova možnost. Brez vas 
in možnosti, ki jo vi prinašate, obstaja potencial za veliko kozmično vojno tu na Zemlji,  v 
nekem času. Izstopite malo ven z vašim čutilnim centrom in začutite, kako se širi zmeda po 
tem svetu v zvezi s tem, kar se dogaja. 

Ta planet je deloval na neki zelo nizki frekvenci, ki je bazirana na obstanku in frekvenci, ki je 
bazirana na tem, kar lahko zberete izven sebe. Dvanajst vijačnic DNK bo razvrednotilo vse, kar 
je predstavljalo in obkrožalo ti dve spirali. Ves denar, ki ste ga prihranili in imetje, katerega 
lastniki ste – so popolnoma nepomembni za evolucijo tega planeta. Ali čutite kako strah in 
negotovost tečeta skozi človeška življenja in kako oni začenjajo razumeti, da se principi, na 
katerih so bila definirana njihova življenja, rušijo. Razumite, da je Svetloba kriva za njihovo 
rušenje  in  da  vi,  kot  pripadniki  Družine  Svetlobe,  sprožate  to  rušenje,  zato  ker  prinašate 
elektromagnetni naboj na ta planet in oddajate neko novo frekvenco. Vi pripomorete k temu, 
da se ustvari ta kaos nove zavesti. 

Razmislite o svojem življenju v zadnjem letu ali dveh in videli boste, da so bila tu obdobja, ko 
ste bili sami v nekem neverjetnem kaosu zavesti. Bili ste v kaosu pri prinašanju odločitev o 
tem, kdo ste vi,  kje želite živeti,  s  kom se želite poročiti,  ali  želite imeti  otroke, ali  želite 
nadaljevati biti starš in mnoge druge stvari. Posvetite pozornost vaši družbi in čutite, kako se 
temelji,  na  katerih  so  ljudje  zasnovali  svoja  življenja,  počasi  pretvarjajo  v  zmedo.  Takšno 
globalno razumevanje te realnosti bo kmalu stvar preteklosti. 

Ti temelji zdaj drsijo ampak v teh časih so še vedno taki, ki niso zmožni opaziti tega drsališča. 
Najvažnejši razlog za pojav tega drsališča je ta, da nove informacije postajajo zdaj dostopne, 
kar naredi stare informacije arhaične in krhke in vi ste za to zaslužni. Tako ste vi v določeni 
stopnji odgovorni za svojo evolucijo skozi vse to ter da postanete svoja lastna inspiracija – da 
bi bili živ primer za druge.

Vi prevzemate na sebe neko zelo aktivno vlogo. Obstajajo mnogi, ki pravijo: »Oh, ne, prihaja 
Svetloba!«, zato ker je Svetloba poznana po tem, da spremeni vsako vibracijsko frekvenco, na 
katero naleti. Svetloba nosi informacijo, informacija pa razširja sisteme tako, da stari sistemi 
več ne morejo obstati. Tako, kakor se Svetloba premika in uničuje, enako tudi rojeva nove 
sisteme s pomočjo tega, kar pušča za seboj. Novi red se formira. Nekaterim od vas ne bo 
lahko misliti o sebi kot o razbijalcih, zato ker je v vašem sistemu prepričanj jasno razdelano 
mnenje o razbijanju. 

To je samo neka paradigma in če boste obtičali v takih vibracijah in ne boste razbili teh idej, 
boste ostali ujeti in omejeni v doživljanju realnosti. Da, vi ste razbijalci. Vi razbijate sisteme, 
kjer »Ekipa Teme« in ignoranca prevladujejo. Svetloba vstopa v vse take sisteme in jih razbija, 
samo doživetje uničenja je relativno v odnosu na to, kako čvrsto in ognjeno se je zavest držala 
tega, kar se razbija. Kdo vas bo reševal, ko bo situacija postala kritična? Kje je reševalna 
ekipa?  To  ste  vi.  Da  bi  prišlo  do  te  transformacije  morate  uporabljati  vse,  kar  imate  na 
razpolago. 

Obstaja neverjetno velika pomoč iz mnogovrstnih drugih strani; ampak vse to je odvisno od 
vas, ne od nas. Vi boste morali spremeniti frekvenco enostavno s pomočjo lastnega zalaganja, 
odločnosti in moči vaše volje. Odkrijte, kaj ste vi v vašem fizičnem telesu, to je ena od vaših  
nalog tukaj. Učite se upravljati z njim in ga uporabljajte tako, da postanete z njim eno. Ko 
nosite Svetlobo znotraj svojega telesa, prinašate frekvenco na ta planet in ta frekvenca je 
informacija. Ta frekvenca Svetlobe vsebuje v sebi zgodovino vaše identitete in zgodovino vaše 

59



posebne zavesti. Kot smo rekli, ta zavest je bila razmetana iz vaše baze podatkov ali celične 
strukture zato, ker vas tisti, ki so prišli sem, da bi postali vaši Bogovi, ne bi mogli kontrolirati,  
če bi imeli enake sposobnosti kot oni. Tako so oni na vas naredili biogenetske eksperimente in 
vas pripeljali do mutacije, kar je kasneje imenovano »Padec« (Adamov padec ali izgon iz raja). 

To je čas, ko je ignoranca človeške vrste pričela prevladovati. Oni so izvedli mnogo različnih 
eksperimentov, ki so si sledili vzdolž daljšega časovnega obdobja. Svetloba pomeni zbiranje 
vsega tistega, kar je bilo razmetano, da pa bi opravili to nalogo, je vse, kar morate storiti, da 
»ste«.  Ko  vi  enostavno  ste  in  se  razvijate  in  dovolite  resnično  evolucijo  svojega lastnega 
življenja, morate razumeti, da se tudi vsi drugi pripadniki Svetlobe razvijajo enako kot vi. Vi 
pošiljate svoje telepatsko sporočilo, da ste tukaj prisotni, enako kot mi vam vedno govorimo: 
»Mi smo tukaj!«. 

Tudi  mi  smo  pripadniki  Družine  Svetlobe  in  nosimo  informacije  s  seboj  ter  jih  povsod 
oddajamo.  Potrebno  je,  da  vsakdo  od  vas  razišče  meje,  ki  jih  je  postavil  okoli  sebe.  Vi 
verjamete, da ste se razvili, da imate širšo sliko in da vidite mnoge stvari. Glede na to, odkod 
ste začeli,  ste res napredovali. Ampak mi vam garantiramo, da ne vidite mej, ki ste si jih 
trenutno sami postavili, ki še vedno definirajo, kar vi verjamete, da lahko naredite in kaj ne. Te 
meje predstavljajo to, kar vas veže za to verzijo frekvence realnosti. Te meje, ki ste si jih 
postavili,  ki  jih  reklamirate  in  razglašate,  vam  preprečujejo  premikanje  v  skladu  z 
informacijami, ki se budijo znotraj vas samih. Te informacije so del vaše duhovne rasti. 

Različni sloji realnosti se odstranjujejo tako, da postajate vedno bolj harmonični s področjem 
duhovnega.  To je  tisto,  kar  pomeni  duhovni  napredek.  Mi  želimo, da se  osvobodite  svojih 
omejitev in nehate ščititi vsak aspekt vašega življenja. Nošenje Svetlobe je veličastna naloga. 
Ko enkrat dovolite Svetlobi, da vstopi v vaše telo, boste začeli proces svoje spremembe – kar 
ni vedno povezano z veseljem, uživanjem in zabavo, kot so nekateri od vas že opazili. V tem 
procesu, ko stvari niso več tako vesele, je prva stvar, ki jo lahko naredite, da preprečite svojo 
evolucijo, da se napolnite s strahom kot odgovorom na emocionalne dogodke. 

Vi boste morda obtoževali nekoga drugega, tarnali in se pritoževali, morda pa boste čutili ali  
verjeli, da vam je nekdo nekaj storil. Ostanek planeta verjame v to, ampak oni niso pripadniki 
Družine Svetlobe. Tukaj obstajajo milijoni pripadnikov Družine Svetlobe, seveda, Svetloba se 
vrača na ta planet, kjer so »Črni Dresi« bili na oblasti zelo dolgo. Ti Črni Dresi so se hranili z 
vašimi emocijami strahu in negativnosti, vojnami in pohlepom; vse to je dovoljeno, ker je to 
vesolje svobodne volje. Prastvarnik je Ekipa Teme enako, kot je on tudi Družina Svetlobe. 
Prastvarnik je – vse stvari.

Mi vas učimo s pomočjo zgodb. Nekega dne, boste verjetno spregledali skozi te zgodbe, ki vam 
jih pripovedujemo. Vi jih takrat ne boste več potrebovali, ker boste takrat sposobni razbijati 
paradigme in se zavedati večjih realnosti. Vse do teh dni vas bomo nagovarjali  s pomočjo 
zgodb, tako da lahko vzdržujemo vašo pozornost in vas pritegnemo, da si upate v področja, od 
katerih ste zgroženi – v področja, za katera ste si prisegli v najglobljem delu vaše duše, da 
boste vanje potovali. V kratkem časovnem obdobju bo nujno razumeti, kateri ljudje so res 
Čuvaji Frekvence in kateri samo govorijo o tem. 

Čuvaji frekvence bodo pozvani, da bi ustvarili določeno stabilnost na tem planetu, zato ker oni 
ves čas vedo, da so oni tisti, ki ustvarjajo svojo realnost. Učijo se, kako se upirati zakonom 
človeštva s pomočjo upravljanja zavesti in energije. To je globina popolnosti in odločnosti, o 
kateri mi govorimo. Mi nismo tukaj, da bi vam delili komplimente, ali da vas napeljujemo, da bi 
se počutili zadovoljni sami s sabo. Mi smo tu, da vas spomnimo, kdo ste vi in kaj ste se lotili  
ustvariti na tem planetu. 

Mi smo tu,  da vam damo podporo in da vas ojunačimo, da se spomnite – da vam damo 
določena navodila in pomoč, tako da vi sami zase lahko odkrijete čudeže, ki vas pričakujejo v 
vašem človeškem  telesu.  Način,  na  katerega  lahko  najbolje  delujete  v  tem  času,  je,  da 
postanete čuvaj vaše lastne frekvence, ne pa, da se potikate naokoli in poskušate »reševati« 
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koga drugega. Storite vse, kar je v vaši moči, da ste vedno zavestni in da razumete, kaj se 
dogaja.  Bodite  dosledni  s  frekvenco  Svetlobe,  ki  vam  prinaša  informacije  in  s  frekvenco 
ljubezni, ki je frekvenca kreacije. Ko se izvor hrane prikrajša Bogom Ustvarjalcem, se bo tudi 
vibracijska ograja preluknjala, Zemljina energetska mreža pa se bo spremenila. Pravzaprav, 
Zemlja prehaja skozi proces svoje iniciacije. 

Zemlja skrbi o svojih prebivalcih in se razvija, medtem ko se njeno prebivalstvo razvija proti 
določenemu obstoju, v katerem bodo večje možnosti vsakodnevni pojav – v katerem bodo 
čudeži postali način življenja, zato ker bo Zemlja obstajala znotraj frekvence, ki bo dostopna. 
Vsakdo od vas pomaga v oživljanju te frekvence na tem planetu, z življenjem svojega življenja 
proti Svetlobi in proti tistemu, kar vi veste. To je delo individualne vrste. Vi lahko delate v 
skupinah in imate vodje, ampak kot posamezniki morate razviti sebe. Medtem, ko to počnete 
in ste vodeni od svoje Svetlobo, da bi živeli na določen način, vas bo to pričelo vznemirjati. 
Vam ni treba vedno delati z nami niti s komerkoli, da bi zbirali informacije. 

Edina kontinuiteta, ki je potrebna je, da nenehno delate na sebi in iščete pomen tistega, kar mi 
imenujemo »Višji Jaz«. Začutite, kaj Višji Jaz pomeni; je zmagovalen, svoboden in radosten pri 
dosežkih.  Ta  planet  nujno  potrebuje  odločne  entitete,  ki  so  v  iskanju  Višjega  Jaza. 
Kontinuiranost, o kateri govorimo – ki jo boste morali realizirati v svojih življenjih – pomeni 
znotraj vašega bitja vedeti v vsakem trenutku, da ste vi odločni odkriti to svojo eksaltacijo ali 
Višji  Jaz.  Ta  eksaltacija  je  lahko  z  besedami  prevedena kot  frekvenca ali  val  občutkov ali 
vibracij. Vsi vi razumete vibracije s pomočjo pojmov svetloba in zvok. 

Vibracije so stalne – nosijo in prenašajo oblike inteligence. Ko ste obrnjeni proti sebi, ne da bi 
pozabili, da hodite po tej poti – in se neprestano opominjate, da pritegujete Svetlobo v telo in 
težite k dvigovanju frekvence lastnega telesa, se upirate zakonom človeštva in spreminjate 
frekvenco tega planeta – takrat ustvarjate neko vrsto kontinuitete, ki lahko naredi več kot vse 
knjige in posnetki na tem svetu. Ne obstaja nič močnejšega od privrženosti vašemu Višjemu 
Jazu.  Ko se enkrat  posvetite  energiji  Svetlobe,  energiji  vzvišenosti  in  visokim frekvencam, 
postanete označeni. Potem morate živeti v skladu s tem, kar te energije prinašajo pred vas, ko 
težite k temu, da se izpolnitev vaših nalog pospeši. 

Prvo in najpomembnejše, živite svojo Svetlobo. Živite s pogumom to Svetlobo znotraj sebe. Ne 
živite v joku – živite Svetlobo. Govorite o tem, kar veste, brez vzpenjanja na tribune in brez 
mahanja z rokami kot neki fanatik. Enostavno trdite: »To je to, v kar jaz verjamem. To je to, 
kar jaz živim.« Na primer, nekdo vam lahko reče: »Bodi previden, lahko se prehladiš.«. Vi mu 
lahko odgovorite: »Ne verjamem, da se lahko prehladim. Jaz ne uporabljam svojega telesa za 
bolezni.« Ko govorite take stvari, boste pričeli zbujati tudi druge ljudi. Govorite o tem, kar 
veste, v neuradnih razgovorih s člani vaše družine in prijatelji. 

Kjerkoli  se  znajdete,  uporabljajte  ta  steber  svetlobe.  Priporočamo vam, da vsakdo od vas 
vizualizira steber svetlobe, kako vstopa v vas skozi vrh glave, odpira vašo kronsko čakro in 
izpolnjuje vaše telo s svetlobo. Vizualizirajte ta steber svetlobe, kako prihaja iz globin vesolja, 
vas izpolnjuje in izhaja iz vas skozi solarni pleksus ter ustvarja krog svetlobe okoli vašega 
telesa, tako da vi stojite znotraj svetlečega se eteričnega jajca. Ko imate radi Zemljo in sebe in 
ko veste, da ste tukaj, da bi se re-definirali, preoblikovali in lomili človeške meje, oddajajte to. 

Vi živite življenje, ki je temu posvečeno. Če bi nas vprašali, koliko časa morate posvečati temu, 
bi vam odgovorili: »To je zelo enostavno. Ves čas.« Ves čas. To ni nekaj, o čemer bi morali  
skrbeti, to je nekaj, kar vi enostavno ste. Vi to živite, to vam je sveto. Videli boste, ko boste 
živeli svojo Svetlobo, boste pritegnili k sebi druge, ki bi radi živeli svoja življenja na enak način 
in vaše število bo nenehno raslo. Ko se odločite za to in rečete: »Duh, želim, da me zaposliš. 
Pošlji me na delo in mi pokaži, kaj lahko storim. Daj mi priložnost, da živim svojo Svetlobo, da 
povem svojo resnico, da nosim to Svetlobo po planetu.« 

Potem vas  bo  Duh  razporedil  na  delo.  Bodite  jasni  v  tem,  kar  želite  početi,  ko  sklepate 
pogodbo z Duhom. Povejte mu, kaj želite za povračilo. Duh vam bo dovolil, da se pogajate, 
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tako da lahko napišete kakršnokoli pogodbo si želite, vse dokler se orientirate na to, da delate 
na sebi v smislu dvigovanja vaših vibracij. Ko se posvečate delu na sebi in ko ste odločeni v 
tem, da se spremenite in razvijate, boste povzdignili tudi vse tiste okoli vas. To je to služenje. 
Služenje drugim ne pomeni da greste ven, se žrtvujete in govorite »Jaz vas bom rešil«. 

Služenje je opravljanje dela na sebi in življenje na ta način. Tako boste vplivali na vsakogar, s 
komer boste v kontaktu na svoji poti. Nič slabega ni v tem, če ste z Duhom malo drzni in 
rečete : »Poslušajte, fantje, meni je dovolj. Jaz to zahtevam in želim to storiti. Prosim, želim si 
pospešitev.« Če želite pospešitev, bodite jasni, bodite pripravljeni za vzlet in bodite odprti za 
razbiranje signalov, ko se pojavijo pred vami. 

Če neka knjiga pade s police, jo preberite. Ko se pojavi priložnost, da nekam greste, ne recite 
– žal mi je, tega si ne morem privoščiti. Storite to. Ko se vam na poti znajde neka oseba, ko si  
rečete, da želite vzpostaviti neko razmerje, ampak ima ta oseba napačno embalažo, storite to. 
Obnašate se nesmiselno, te stvari pa so morda način, na katerega vam Duh omogoča, da bi 
razbili ustaljene obrazce. Če ste jasni in komunicirate v vsaki situaciji, delate velik napredek. 
Preveč razmišljate o tem, kako bi se stvari morale dogajati in kako morajo biti zapakirane. 
Pomembno je, da to razumete. 

Tako da, ko zahtevate pospešitev, bodite pripravljeni sprejeti priložnosti, ob katerih bo vaš 
logični um morda kričal. Logični um se bo upiral in brcal v zvezi z nekaterimi stvarmi, ker ga 
bo strah.  Ko se  slišite  govoriti:  »Tega ne morem storiti«  ali  »To  nima nobenega smisla«, 
poslušajte. To so ključne besede. Enostavno recite: »Jaz sem voden od Božanske sile. Želim 
pospešitev v mojem razvoju.  Nameravam delati  z  povečano kapaciteto in bom izkoristil  to 
priložnost v zvezi s tem. To mi daje prijeten občutek, tako da bom to storil.« Če pa imate v 
povezavi s čim slab občutek in če se vam ne zdi smiselno, potem tega ne počnite. Verjemite 
svojim občutkom.

Zdaj se pošilja določen poziv – pozivajo se tisti, ki so izbrani. Kaj pomeni biti »izbranec«? Tisti,  
ki se zbirajo, ko mi govorimo in slišijo zvoke notranje pesmi, tisti so izbranci. Samo zato, ker 
ste  izbrani,  ne  pomeni  avtomatsko,  da boste  dobili  visoki  čin  in  izpolnjevali  naloge,  ki  se 
morajo opraviti. Kdo vas je izbral? Vi ste izbrali sami sebe. Vi niste člani nekega ekskluzivnega 
kluba, gledano malo drugače pa ste. Članstvo v tem klubu je prostovoljno in vsak od vas se je 
odločil – kdo želi postati ter zakaj mora priti sem. 

Mi ne moremo dovolj poudariti,  da bo pogum postal vaše drugo ime, za vsakega posebej. 
Mnogi  od  vas  živite  zaprta  življenja.  Ne  želite  vsem  povedati,  kakšna  so  vaša  intimna 
prepričanja.  Lahko  se  počutite  varno,  kadar  se  v  nekem prostoru  pogovarjate  o  različnih 
temah, nekatere od njih so lahko izven normalnih meja, ampak med pogovori v službi, družini 
ali s kom drugim,če ne želite govoriti o tem, si dajte zadrgo preko ust in si ne dovolite govoriti  
o vaših resnicah. Obstaja množica ljudi, katerih kode čakajo na vaš glas. Tako da se v tem 
času poziva vas,  izbrance.  Izbrani  ste  bili  zaradi  poguma. Če sedaj  ne boste  mogli  zbrati 
svojega poguma, nismo prepričani, da ga boste zmožni zbrati kasneje.

Vsak od vas je prišel na ta planet, da bi opravil določeno nalogo in ta naloga je zdaj v vaših 
rokah.  To  je  zdaj.  Čas  sprememb se  nahaja  pred  vami  in  ko  se  integrirate  in  začenjate 
razumeti,  kaj  ta  sprememba  pomeni,  bo  to  spremenilo  življenje  vsakega  od  vas.  Ta 
sprememba pomeni odrekanje od mnogih stvari in zbliževanje z mnogimi stvarmi, zato ker jim 
boste verjeli. 

Zaupanje je beseda, ki bi jo mnogi želeli za drugo ime, ampak vseeno je zaupanje nekaj, za 
kar vsi pravite, da ga nimate. Kaj pomeni verjeti v to? To pomeni imeti neko notranje znanje, 
da  vaše  misli  ustvarjajo  vaš  svet  –  enostavno,  biti  precej  prepričan,  z  neko  Božansko 
nonšalantnostjo in notranjim znanjem, da če nekaj mislite, to je. To je ta tema, ki vam jo 
nenehno poskušamo predstaviti, z vso močjo in na vsaki možen izrazni način, tako da bi lahko 
nekega dne to lahko razumeli. 
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Ko enkrat to razumete in začnete živeti,  boste pričeli  spreminjati  vaša življenja.  Mi vedno 
poudarjamo, da je čas za premik zdaj. To ne pomeni nujno, da vam je potekel čas. Gre za to, 
da se čas prične zbirati na vas in če ne boste delovali, lahko pride do nekaterih neugodnosti.  
Kot smo rekli, zdaj se pozivajo izbranci. Vi ste izbrali same sebe, torej če ne pričnete delati na 
načrtu, ki ste si ga sami pripravili, vam lahko zmanjka časa. Imate še nekaj let, preden bodo 
stvari  postale  tako  napačne,  da  če  ne  boste  živeli  svojega  življenja  v  resnični  eminenci 
Svetlobe, za katero ste se prostovoljno prijavili, bi utegnilo biti prepozno. 

Z drugimi besedami, če boste oklevali in oklevali, se lahko zgodi, da se znajdete zabiti v tla, 
pod učinkom prihajajočega vala – morda tudi dobesedno. Ne glede na stvari, v katere ste bili 
vodeni, da bi sodelovali v njih, je bil to del vašega načrta evolucije. Ko se razvijate, vplivate na 
evolucijo tega planeta. Vse, kar vi počnete, je za vašo evolucijo. Ko boste spoznavali, kakšna 
so človeška bitja in kakšen kraj je to, boste pričeli odpirati nove poti tudi za druge. 

Videli boste, kako bodo dogodki, ki si jih niste mogli niti predstavljati, nekako postavljeni pred 
vas.  To  bodo  stvari,  ki  se  nahajajo  izven  področja,  na  katerega  je  naravnano  vaše 
razumevanje, kakor jih mi radi imenujemo in priložnosti, o katerih nikoli niste niti razmišljali. 
Takrat  boste  spoznali,  da  živite  svojo  Svetlobo  in  to  počnete  pogumno.  Obstaja  velika 
verjetnost, da bodo Nosilci Svetlobe prišli pod vprašanje v prihodnosti. Razumite, da je tudi to 
del načrta. Vsi vi morate imeti jasno namero, kako želite imeti oblikovano vašo realnost. To ne 
pomeni, da niste fleksibilni, to pomeni, da delujete z jasnimi namerami. 

Recite: »Nagovarjam moje vodnike in vse, ki mi pomagajo na moji evolucijski poti na Zemlji. 
Moj namen je, da bom uspešen. Moj namen je, da sem vedno varen, ko počnem karkoli. Moj 
namen je, da sprejmem ljubezen in jo dajem v vseh stvareh, ki jih počnem. Moj namen je, da 
se vedno prijetno počutim in sem oskrbljen z prosperiteto v skladu z mojimi potrebami. Moj 
namen je, da ne bom preveč prevzet nad materialnim svetom.« Četudi morate sami opraviti 
delo na lastni evoluciji, obstajajo izven-planetarna nefizična bitja, ki so pripravljena delati z 
vami. Vse, kar je potrebno je, da jih pokličete na pomoč. 

Ko to počnete, vedno jasno zahtevajte, da naj vsa pomoč pride IZ SVETLOBE. Čuvajte vašo 
integriteto in bodite zavestni. Na tem planetu se predvideva, da če je nekdo inteligenten, mora 
biti istočasno duhovno ozaveščen. To je absolutno napačno! Nekdo je lahko briljanten in se 
nauči,  kako  preiti  človeške  zakone,  ampak  se  istočasno  ne  obnaša  v  skladu  s  frekvenco 
Svetlobe ali ljubezni. Zavedajte se tega in BODITE JASNI v zvezi s tem, KAKŠNO POMOČ si 
želite  priklicati.  Že  mnogokrat  smo  omenili,  da  frekvenca  Svetlobe  prinaša  informacije. 
Frekvenca ljubezni prinaša kreacijo enako kot spoštovanje in povezavo s celotno kreacijo. 

Frekvenca  ljubezni  brez  frekvence  Svetlobe  je  lahko  zelo  osiromašena.  Če  menite,  da 
frekvenca ljubezni prihaja od zunaj vas namesto od znotraj vas, potem boste počeli to, kar se 
vedno  znova  ponavlja  na  tem  planetu:  oboževali  boste  nekoga,  ki  promovira  frekvenco 
ljubezni, kot da gre za nekega svetnika. Idealno bi bilo nositi svetlobno frekvenco informacije – 
postati informiran – in to potem združiti z frekvenco ljubezni. To vam bo omogočalo, da se 
počutite kot del kreacije, ne pa da jo obsojate ali se je bojite in da enostavno vidite Božanskost 
in popolnost v njej, ker se ona razvija, da bi o sebi učila vsako prisotno zavest.
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13. KAKŠEN JE VAŠ NAMEN?

Povedali smo vam, da obstajate z določenim namenom. Katerim namenom? Ali ste kdaj o tem 
razmišljali?  Kakšen  je  vaš  namen?  Vi  imate  svoj  namen  zato,  ker  so  vsi  aspekti  zavesti 
povezani med seboj. Nič ne obstaja izven tega sistema, vse to so deli iste celote. To je ta 
namen, za katerega želimo, da ga poiščete. Bistvo vozila, ki ga naseljujete in energija, ki jo 
proizvajate,  vsebuje del  razvojne sekvence,  za katero lahko rečete,  da ima svoj  namen v 
vašem osebnem iskanju  v življenju.  Ampak kakšen namen vi  dodajate  celoti?  Ali  si  lahko 
predstavljate, da nekdo drug uporablja vaš namen in raste z njegovo pomočjo? Neka energija, 
za katero sploh ne veste, da obstaja? 

To vesolje je prepleteno na način, ki temelji na sistemu domin. Vsi aspekti zavesti so se zbrali 
v tem vesolju, da bi vplivali eden na drugega, zato ker je to edini način, kako v tem posebnem 
sistemu zavest doživlja samo sebe. V nekem drugem sistemu ali strukturi vesolja, je vsaka 
posamezna zavest lahko popolnoma svobodna. Z drugimi besedami, lahko ste sami zase in ne 
služite namenu nikogar drugega. To ne velja za to vesolje. Obstajajo mnoga različna vesolja in 
teme. Enako kot sto centov tvori en dolar, tako določene skupine vesolj oblikujejo nekaj, kar je 
skupna energija. Na koncu boste pričeli pronicati v to in boste uvideli, da obstajajo celi sistemi 
obstoja, ki nimajo nič skupnega z obstojem, s kakršnim se ukvarjate vi. 

Ta sistem je  ustvarjen kot  neka zona svobodne volje,  znotraj  katere  je  vse prepleteno in 
prežeto z vsem ostalim. Obstajajo tudi drugačne zone, ki jih tudi morda lahko imenujete zone 
svobodne volje, kjer je vse neodvisno od vsega drugega. Tu na Zemlji je vse prepleteno z 
vsem ostalim.  V sistemu,  kjer  je  vse  neodvisno,  obstaja  mnogo več  prostora.  Ali  recimo, 
obstaja mnogo več zavestnosti prostora, ne pa obvezno samega prostora. Ta vrsta vesolja je v 
realnosti lahko dosti manjša kot to vesolje, ampak glede na to, da operira iz večje gostote, je 
lahko zavest prostora večja. Vaš namen je, da prinašate informacije in jih naredite dostopne 
drugim s pomočjo frekvence. 

Ko  mi  delimo  neko  zgodbo  z  vami,  potem  vi  pričnete  nositi  informacije.  Informacija  je 
Svetloba; Svetloba je informacija. Bolj kot postajate informirani, toliko bolj spreminjate svojo 
frekvenco. Vi ste elektromagnetna bitja in vse to, kar ste, oddajate nekomu drugemu. Enako 
kot lahko prepoznate nekoga, ki se nahaja v strahu, lahko prepoznate nekoga, ki je radosten, 
v kolikor se pričnete učiti, kako uporabljati svoje telo, da se uravna na to vrsto raziskovanja. 
Vaša naloga je, da nosite informacije in se razvijete do svojih najvišjih sposobnosti znotraj 
človeške oblike. Ko boste to počeli, boste vplivali tudi na vse druge. 

Morda si mislite, da vaš trenutni poklic ni posebno veličasten – na primer, vi ste natakarica. 
Zapomnite si, stvari niso takšne, kakršne so videti od zunaj, vsakdo, s katerim pridete v stik, 
se nahaja pod vplivom vaših vibracij. Nekateri od vas morda delate v navadnih službah ali pa 
ste starši ali vzgojitelji otrok ali pa morda delate službo, za katero ne čutite, da bi vas lahko 
ponesla po poti velike slave. 

Imeli  boste  določeno  časovno  obdobje  na  razpolago,  v  katerem morate  asimilirati  vse  te 
informacije, ki so res radikalne. Vi se morate vklopiti v svoje življenje in morate vklopiti vanj 
zgodovino vašega sveta, ga živeti,  razumeti  in se privajati  nanj.  Ko boste enkrat sposobni 
konsistentno vzdrževati frekvenco informacij, ne pa da se obnašate, kot da se vozite gor-dol na 
toboganu emocij, zato ker ne veste, kdo ste, vam bo dana določena naloga. Postavljena bo 
pred vas in bo del vašega shematskega načrta. Vaš shematski načrt predstavlja vaš osebni 
podrobni načrt ali načrt akcije za to življenje.

Mnogi od vas že poznajo svoj shematski načrt in tisto, proti čemer bodo vodeni. Vsak od vas 
pozna ta načrt v najglobljem delu svojega bitja. To, kar vam preprečuje to spoznanje, je vaše 
logično razmišljanje, v smislu, da nimate talenta za vaš načrt ali da vi tega ne zmorete storiti.  
Če boste meditirali, boste iz dneva v dan prejemali sliko vaše identitete in realnosti ter kateri 
bi moral biti vaš naslednji korak do izpolnjenja vaše naloge. Meditacija je stanje komunikacije; 
to ni način, da bi človek nekam odšel in se tam izgubil. Meditacija je način za informiranje in 
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odhod na mesto, ki hrani ali obnavlja.

Vi  se  boste  obrnili  k  svojemu  pravemu  namenu  in  več  kot  verjetno,  bo  to  v  zvezi  s: 
podpiranjem  te  frekvence,  njenem  trans-duciranju,  njenem  predstavljanju  drugim,  njeno 
uporabo za zdravljenje in njeni stabilizaciji za človeško raso. Ko bo vsak od vas lahko vzdrževal 
frekvenco in  ostal  mentalno uravnovešen in ko se  bo lahko računalo  na to,  da bo v tem 
konsistenten, potem boste utrdili to frekvenco na tem planetu. Ta frekvenca je prepoznavna. Ni 
je enostavno odkriti, ampak se jo lahko prepozna in prepoznava se jo že zdaj. 

To je razlog, zakaj nekateri frenetično poskušajo spremeniti to frekvenco. Kamor koli boste 
pogledali, boste videli vedno več poskusov kontrole frekvence, z razliko, da boste zdaj zmožni 
razumeti, za kaj gre. Razumeli boste, da so vas vse stvari v življenju pripravljale korak po 
korak za to, kar boste počeli. Nekaj časa ste bili morda vodja izvidnikov in se učili, kako je 
treba delati z mladino. Morda ste v nekem drugem obdobju delali v restavraciji in se naučili, 
kako se dela s hrano in kako se jo servira. S pomočjo teh vaših zaposlitev ste si ustvarili 
določen aspekt realnosti, da bi lahko kasneje, ko boste morali učiti druge teh sistemov, kako 
naj človek preseže samega sebe, lahko približno vedeli, od kod vsi ti ljudje prihajajo.

Mi vas nagovarjamo, kakor da niste človeška bitja, zato ker vi to niste. Za nas ste pripadniki 
Družine Svetlobe in mi dobro poznamo vaše več-dimenzionalne dele. Mi vam govorimo, kako 
se obnašajte z ljudmi, ker je vaša naloga, da se integrirate z njimi, jih pomirite in v njih 
zbudite tisto iskro Svetlobe, da ne bodo vsi uničeni, da bi lahko ta kraj ponudil zatočišče neki 
novi rasi in novemu področju aktivnosti. 

Mnogokrat  smo  govorili  o  razvoju  DNK  in  modulaciji  frekvence,  ki  je  držala  to  vrsto  in 
eksperiment pod kontrolo ter omogočala njegovo izvajanje. Vi ste bili najeti, dodeljena vam je 
bila naloga, da se katapultirate iz prihodnosti nazaj v ta ciklus obstoja, da se tu inkarnirate 
mnogokrat, da bi lahko razumeli, kaj je držalo človeška bitja pod kontrolo. Na ta način lahko 
delujete odznotraj in spremenite ta sistem. 

Ko se nahajate v bitki s svojim logičnim umom, potem doživljate konflikt med tistim delom 
sebe, ki je človeški in je nasedel zgodbi ter tistim delom, ki pripada Družini Svetlobe, ki ni 
nasedel  zgodbi  in  razumeva širšo  sliko.  Pričnite  z  razumevanjem tega,  da vas tisti  del,  ki 
operira na osnovi logike, nečesa uči. Daje vam informacije iz prve roke, kako večina populacije 
funkcionira in prvovrstno znanje o tem, na kake prepreke boste naleteli  med poskušanjem 
doseganja drugih. 

Če bi bilo tako lahko, da bi se samo preklopili na intuicijo in iz nje delovali z zaupanjem ter ne 
bi imeli te dualnosti razumevanja z logičnim umom, bi vi na dolge steze z ostankom človeštva 
postali zelo nestrpni. Če je za vas bilo lahko, kako je potem mogoče razumeti, kako težko je to 
drugim?

Ljudi kontrolirajo s pomočjo frekvence že dalj časa. Tako so se že navadili te kontrole in logični  
um se je že tako prekomerno razvil zadnje čase, da obstaja dosti dvoma in strahu – nek temen 
prostor znotraj samega sebe, ki je tako kontroliran, da se ljudje bojijo iti tja in verjamejo, da 
ne  morejo  sami  dobiti  informacij.  Ko  pomislite  na  te  entitete,  ki  so  modulirale  način,  na 
katerega  ljudje  vibrirajo  s  pomočjo  razporejanja  njihove  DNK  in  izvajanjem  raznoraznih 
scenarijev in dogodkov na planetu – potem pa si dobavljajo rezultirajočo energijo skozi različne 
portale v kozmični prostor za lastne potrebe – potem si lahko predstavljate, proti čemu se 
borite. 

Obstajajo taki, ki želijo, da vi in ves ta planet ne funkcionirate na noben drugi način, kot skozi  
logiko – neko zelo plašno logiko. Najboljši nasvet, ki vam ga lahko damo v tem trenutku je, da 
se poigrate s to logiko kot z igračko. Recite: »Jaz bom tu uporabljal logiko za trenutek, da 
vidim, kaj počne moj logični um. On želi prevzeti kontrolo. Njemu je rečeno, da je tako, kot je. 
Ampak meni je rečeno tudi, da so resnične druge stvari. Zdaj bom enostavno opazoval, kako 
se premikam med enim in drugim. Ali sem jezen? Ali sem negotov? Kaj me dviguje? Kaj mi 
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daje  občutek  varnosti?  Kako  mi  koristi  vsako od teh razmišljanj?  Kaj  zaznavam? Kako  se 
počutim?«. Opazujte in sprejmite vse to k obstoječemu znanju. Potem recite: »Zdaj ko sem 
vsakemu od njih dal možnost, da pride na oder, kaj si želim?« Potrdite to, kar vi želite, vi pa 
veste, da si želite razvoj. 

Ali zdaj vidite, da je to nenehno kroženje skozi dvom v resnici del Božanskega načrta? To je del 
razumevanja, skozi katerega bodo morali vsi, ki gredo po vaših stopinjah. Vi se morate naučiti 
odpreti  svoj  srčni  center,  kar  je  verjetno ena od najtežjih  stvari  za storiti.  Učite  se  čutiti 
razumevanje za same sebe in druge, ker imate vsi  pogum za popuščanje in čutenje. Zelo 
pomembno je, da spregledate, kako se lotevate dogodkov. 

Različni  dogodki  se  postavljajo  pred vas,  da jih  lahko opazujete.  Učite  se  opazovati  svoje 
obnašanje  in  preživljajte  več časa sami,  celo  če  je  to  za vas včasih težko ali  se  počutite 
osamljeni. Na dolge proge, nam boste hvaležni, da vas vodimo k temu, da se srečate sami s 
sabo na nek razumen način. Vi imate v sebi bogastvo in zrelost, ki vas lahko privede do višjih 
spoznanj. Obstaja nek red znotraj vas, znotraj katerega vi delujete in ga ne morete videti. 
Včasih, ko del vas deluje nerazumno in brez vizije, se zgodijo neke stvari, ki vas vrnejo nazaj 
na pot. Zavedajte se, da v tem novem kaosu zavesti, zmede in premikanju proti negotovosti, 
obstaja določen Božanski red.

To se lahko primerja s peko nekega peciva. Vsaka sestavina recepta je sama po sebi ena 
integralna celota po strukturi: jajca, moka, maslo, sladkor. Ko jih pričnete sestavljati skupaj, se 
zdi, kot da ustvarjate kaos. Nekdo bi lahko rekel: »Vse ste pokvarili. Uničili ste jajca. Kaj ste 
storili s tem sladkorjem? Uničili ste glavne elemente!«. On morda ne razume magije katalitične 
formule ognja, oziroma toplote.

V teh  časih  je  na  tem planetu  prisotna  neka  katalitična  energija,  ker  se  vse  individualne 
strukture pričenjajo topiti in stapljati, da bi naredile nekaj, kar je podobno kaosu. Iz vsega 
tega se bo rodilo nekaj novega, enako kot se pecivo rodi iz kaosa mešanja njegovih sestavin. 
Nekdo, ki ne ve, da boste pomešali maso za pecivo in jo dali v pečico, lahko z zgražanjem 
opazuje to maso in si misli, da ste vse uničili. Mnogi ljudje na tem planetu ne bodo prepoznali, 
da se za tem kaosom skriva nek višji red – in da vse poteka tako, kot je zapisano v receptu.

Vsak od vas ima neko specifično nalogo znotraj tega recepta. Seveda imate vi svobodno voljo v 
določanju smeri sledenja temu receptu in ustvarjanja ene sestavine. Ta svobodna volja vam 
dovoljuje, da določite, kako želite imeti organizirano vaše življenje, čeprav morate slediti svoj 
načrt. Ali se boste odločili, da to storite s težavo ali lahkoto, kot reveži ali bogataši, je vaša 
stvar. Vse je odvisno od tega, koliko so vas prepričali v to, da si postavite omejitve. Kaj bi vam 
morali povedati, da bi vas prepričali v to, da morate podreti vse vaše meje – kako bi omejili 
tisto, kar smatrate, da je lahko vaše? 

Če obstaja kaj, kar želimo doseči, je, da vas osvobodimo vseh vaših omejitev, ker vemo, da 
vsaka misel,  s katero se zabavate, na nek način odreja vaše doživljanje. Če bi  vas lahko 
prepričali,  da  živite  100%  časa,  tako  kot  si  vi  želite,  potem  smatramo,  da  je  to  vaše 
najuspešnejše leto. Mi bomo prosili vsakega od vas, da jasno prisežete, da boste živeli neko 
bolj urejeno in popolno življenje. Mi vas prosimo, da sprejmete odgovornost v področjih, na 
katerih vam nikoli ni padlo na pamet, da bi sprejeli odgovornost. 

Mi želimo, da vsak od vas deluje tako, kot da ve, kaj se v resnici dogaja. Obnašajte se tako, 
kot da ste vodeni s strani neke Božanske sile pri vsaki odločitvi, ki jo sprejmete in pričnite 
verjeti, da se vedno nahajate na pravem mestu ob pravem času. Recite si: »Voden sem od 
strani  Božanske  sile.  Vedno sem na  pravem mestu ob pravem času.  Vse  kar  počnem, je 
komponirano za moj višji razvoj, mojo višjo zavest in mojo višjo evolucijo.« Mi želimo, da od 
zdaj ves čas delujete na tak način. 

Bodite živi Čuvaji frekvence. Ko svetloba vstopi v vaše telo, prižge svetlobno kodirana vlakna in 
pomaga pri prestrukturiranju vaše frekvence. Frekvenca je to, kar vi veste. Frekvenca je vaša 
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identiteta. Bila so obdobja, ko so mnoge različne dimenzije obstajale na tem planetu istočasno. 
V zadnjih tisoč letih je prišlo do umikanja mnogih teh dimenzij, medtem ko se je veliki kaos in 
mrak vil nad populacijo. Te dimenzije ali druge realnosti ali kraji, kjer so zakoni obstoja malo 
drugačni, se zdaj vračajo nazaj. Vi jim pomagate, da se vrnejo s tem, da jih privlačite nazaj na 
planet in povzročate nekaj, kar se imenuje dimenzionalno zlivanje. Občasno se vi prestavite v 
te dimenzije, ampak se ne zavedate, da ste v njih. Vi vstopite v neko spremenjeno stanje 
zavesti, posebno, ko obiščete nek sveti kraj na Zemlji. 

Premaknete se v drugačno dimenzionalno frekvenco in vse se spremeni. Počutite se dvignjeni 
in polni energije ali pa vam je slabo in vam gre na bruhanje. Nekaj se zgodi, ko se prestavite v 
spremenjeno stanje. Glede na to, da ste v spremenjenem stanju zavesti, ne veste tega vedno. 
To je pričetek dimenzionalnega zlivanja. Ko se vrnete domov iz nekega svetega kraja, se lahko 
obrnete nazaj in rečete: »Oh, kaj se je tam sploh zgodilo?« To je ta občutek, ko se doživijo 
druge dimenzije. 

Dimenzionalni trk je pa druga zgodba. Tisti, ki so prevzeti s strahom in zavračajo, da bi se 
spremenili, celo če je njihov namen, da so na planetu v tem času sprememb, bodo doživeli 
dimenzionalno kolizijo. To dimenzionalno stapljanje se jim bo zdelo, kot da je čvrsti betonski 
zid trčil v drugega. Za mnoge bo prišlo do velikega vznemirjenja na planetu. To se že dogaja v 
manjšem  obsegu  v  obliki  motenj  živčnega  sistema.  Ljudje  lahko  zbolijo  na  živčni  bazi 
enostavno zato, ker se upirajo, da bi se razvili in spremenili stališče o sebi in svoji realnosti. 

Vsi, ki delate z drugimi ljudmi ali  ste medicinci, zdravilci, učitelji,  glasbeniki ali  karkoli; ali 
razumete, da je to zdaj človeška dilema: potreba za spremembo kompletne definicije bistva 
bitja in realnosti.  Uporabljajte svojo voljo in um pri  odločanju, kako želite,  da se realnost 
zgradi. Ko boste to počeli, boste odkrili, da obstaja neka višja volja in višji načrt, vi pa boste 
potovali tja s pomočjo svoje zavesti ter odkrivali to Božansko pot. Ta Božanska pot ima namen 
razvoj zavesti. Vi, kot človeška vrsta, ste eone verjeli, kar so vam o vas govorili drugi. Kot smo 
že povedali, to ima svoj namen: drugi so vas želeli kontrolirati. 

Ne glede na to, koliko se trudite, da bi napredovali, je bilo to na tem planetu zelo težko, ker je  
DNK bila »razmetana« in zaprta, tako da ne glede na to, kar ste želeli, vibracijske povezave 
niso bile dostopne. Zdaj, ko se vibracijske povezave pojavljajo na tem planetu, se Božanski 
načrt – o katerem lahko razmišljate kot o mreži ali shematskem načrtu - premika vse bližje 
Zemlji, dimenzije pa se bodo na koncu srečale. Kdaj se bodo srečale, to je na vas. Božanski 
načrt ni mišljen tako, da prispe sem na določen datum; to je odvisno od tega, koliko hitro 
lahko ljudje izpolnijo pogoje, oziroma se kontrolirajo. 

Kaj pomeni kontrolirati se? Da bi razumeli Božanski načrt in šli proti njegovemu uresničevanju, 
morate pogledati v same sebe. Morali boste biti sposobni kontrolirati to, kdor ste vi. V Vaši 
družbi obstaja mnogo stvari, za katere morate opraviti nek izpit, da bi lahko rekli: »Jaz sem 
zdaj kvalificiran. Osvojil sem ta pravila in jih bom uporabljal v skladu s svojo voljo.« Na primer, 
najprej  morate  osvojiti  vožnjo  avtomobila,  da  bi  dobili  vozniško  dovoljenje.  Koliko  vas  je 
sposobnih obvladati svoje telo in ga uporabljati po želji? ZELO MALO. Zakaj? 

Ker vam ni nihče rekel, da je nekaj takega možno. Mi smo tu, da vas spomnimo na mnoge 
stvari. Zemlja je v teh časih naporen prostor za življenje. Enostavno zato, ker so tisti, ki so 
kodirani, da prinesejo spremembe na planet, kodirani tako, da morajo poučevati sami sebe. 
Vidite, nek stalni in neprestani problem na Zemlji so Bogovi. Eden Bog za drugim. Kdo so ti  
bogovi? Ti Bogovi so vas ustvarili. Vi ste njihov projekt. Pri srcu ste jim. Medtem pa določenim 
od njih niste preveč pri srcu, ker oni ne razumejo emocij in občutkov. 

In nekateri od njih obstajajo v drugačnih realnostih od te, v kateri se nahajate vi. Zavesti je 
dovoljeno, da se izraža, vam pa je dovoljeno, da se izražate v okviru mej, ki so jih postavili  
tisti, ki upravljajo z vami. Iz vaše točke gledanja, vi niste njim nikoli dovolili, da upravljajo z 
vami in nimate pojma o tem, da sploh obstajajo. Oni delajo drame na tem planetu pod masko 
tistega,  kar  vi  imenujete  religije,  vodstva  in  občasno  inspiracija.  Dogodki,  celo  če  so 
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orkestrirani,  da  realizirajo  neke načrte,  občasno zberejo  tudi  neke opazovalce,  tako da se 
pojavijo tudi mnoge druge možnosti od tistih, ki so planirane.

Mi vas želimo obvestiti, da se zdaj odvijajo drastične spremembe. Mi tega ne moremo dovolj 
poudariti.  Zemlja  se  pripravlja  na  veliko  reorganizacijo.  Ta  reorganizacija  pomeni,  da  bo 
človeštvo  moralo  predelati  in  razumeti  stvari,  ki  se  nahajajo  popolnoma izven  te  sedanje 
paradigme. To pomeni, da bo vaš živčni sistem napaden s strani mnogih podatkov ter da se bo 
moral osvoboditi zdajšnjih prepričanj v smislu, kako kontrolira in zaznava realnost.

Naloga pripadnikov Družine Svetlobe, ki so želeli prevzeti te informacije vase je, da vežejo in 
utrdijo neko novo frekvenco na tem planetu, tako da jo popolnoma pričvrstijo znotraj samih 
sebe. To ni lahko. To niti ni zamišljeno, da bi bilo lahko. Vi niste prišli sem izvršiti lahke naloge. 
Vi  ste zdaj odpadniki  in bili  ste odpadniki.  Ko bi  lahko vsakemu od vas dali  samo minuto 
vašega več-dimenzionalnega spomina, bi vedeli, o čem govorimo. 

Vedeli  bi  v  najglobljih  delih  vašega bitja,  da  ste  mnogokrat,  pod različnimi  maskami  in  v 
različnih skupinah oblik, šli tja, kjer je bilo potrebno vzpostaviti določene spremembe. Šli ste 
mnogokrat, razbijali ste paradigme, osvobajali sebe in presegali tisto, kar ste smatrali za meje 
svoje  identitete.  To  je  Božanski  načrt:  dodajanje  sebe.  Ta  Božanski  načrt  ima  mnoge 
ramifikacije in zbira okoli sebe raznovrstne sile. Slišali ste, ko smo omenjali sile Svetlobe in 
Teme. Imenovali smo jih »Bele drese« in »Črne drese«, da bi nevtralno predstavili situacijo in 
vam dali vedeti, da gre za neko igro. 

Želimo tudi, da razumete, da je ta igra zelo resna in da se pod njo, okoli nje in nad njo nahaja 
Božanski načrt. Ta Božanski načrt je lahko celo vezan kot vibracija na določena človeška telesa, 
ki so za to kodirana in so prišla sem zato, da nosijo to frekvenco. Potem se lahko dvignete k 
svojemu lastnemu načrtu za realizacijo popolnosti. Ko se vaše življenje dvigne do tega nivoja, 
da  ga  več  ne  boste  poznali  za  svojega,  boste  dovolili  energiji  nefizičnih  področij,  da  vas 
uporablja kot prevodnik – da bi  sestavili  dimenzije in osvobodili  zavest za neki novi način 
percepcije. 

Celo če se vašemu svetu bližata smrt in uničenje, si zapomnite, da smrt in uničenje prideta 
vsako jesen na vašem planetu. Mraz ubija cvetje in listje na drevesih; vse veni in umira. Če bi 
tisti,  ki  živijo  tam,  kjer  je  vedno  poletje,  prvič  videli  jesen,  bi  jih  to  morda  vznemirilo. 
Razmišljali bi: »Ljubi Bog, tukaj prihaja do uničenja sveta. Vsa lepota pričenja izginevati.«. 
Razumite, da se to dogaja z Zemljo. To je sezona, ko neke stvari umirajo, da bi se lahko rodile 
nove. Vse to je del Božanskega načrta.
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14. EMOCIJE- SKRIVNOSTI V ČASOVNIH KRONIKAH

V tem vesolju obstajajo taki, ki morajo šele odkriti človeške emocije. Ko obiskujete neke stare 
kraje in opazujete nekaj, kar je ustvarjeno v drugih časih in na drugih mestih, lahko čutite 
vibracije, ki so značilne za ta mesta. Vi veste, da tu obstajajo ključi in veste tudi, da obstajajo 
sporočila, ki govorijo, da je znotraj nekaj zaklenjeno, nekaj, kar je včasih obstajalo in bo spet 
prišlo na površje. Na enak način imajo človeška bitja nekaj, kar je skrito znotraj njih in je zelo 
dragoceno za evolucijo vesolja. 

Mi bomo imenovali te podatke kode in glavne številke: geometrijske formule zavesti, ki so 
integralni  deli  ponovnega  ustvarjanja  in  nastanka  življenjskih  oblik  v  vsem  tem  vesolju. 
Človeška bitja  so skrita  in  pozabljena v starinah časa,  vse  odkar,  ko je  bila  njihova DNK 
preurejena, ker je v daljni preteklosti ta vrsta živela in vibrirala precej drugače. Ti časi so 
pozabljeni ali so uskladiščeni s strani določenih bitij. Kot smo rekli, nahajate se v karanteni, 
skoraj kot da se nahajate v časovnih temnicah tako dolgo, da so pri pojavih novih er pozabili, 
da ste še vedno tu. 

Seveda obstajajo tudi taki, ki niso pozabili. Poslali so vas v misijo, da spremenite vse to; da 
vrnete spomin in da ponovno vrnete vrednost človeškega obstoja nazaj do prvih linij kreacije. 
Potrebni ste zato, ker v sebi nosite nekaj, o čemer mnoge vrste nimajo pojma – emocije. 
Enako kot morate vi delati skupaj, da bi privedli vaš »Jaz« do celotnega bogastva svojega več-
dimenzionalnega bitja, obstajajo tudi tisti, ki se trudijo katapultirati to celotno vesolje v neko 
novo oktavo – poseganje po nekem novem teritoriju in njegovim ustvarjanjem. Čuvaji Časa 
vedo, kje so ti podatki zaklenjeni in vi ste najdeni; vi ste izbrani, da jih prinesete na svetlobo. 

Mi smo prišli naprej – ali nazaj iz našega časovnega obdobja – da bi pomagali tistim od vas, ki 
se nahajajo na misiji odklepanja analov človeške DNK. Mi smo tukaj, da bi vam pomagali, da 
jih preuredite znotraj vašega lastnega bitja in potem postanete del Žive Knjižnice. Kot smo 
omenili, bo imelo to, kar se dogaja na Zemlji, vpliv tudi na mnoga druga mesta. V tem času se 
pošiljajo energije, da bi se preusmerile in uskladile določene univerzalne sile ter tako privedle 
to vesolje do simultane zavesti o svoji identiteti. 

To, kar je na Zemlji, je podobno neki skrivnosti, davno zaklenjeni v časovnih kronikah, ima pa 
zvezo tudi z emocijami. V tem darilu emocij, obstajata dragocenost in bogastvo; tu obstaja 
neverjetna  sposobnost  transcedentiranja  mnogih  različnih  realnosti,  premiki  skozi 
mnogoštevilna stanja zavesti in njihovega doživljanja. Emocija dovoljuje določenim energijam, 
da se sestavijo, zlijejo, povežejo in združijo v razumevanju samih sebe. Brez emocij to ne bi 
bilo mogoče.

V tem vesolju obstajajo tudi nekateri, ki so zelo stari in dobro vedo, kakšen kraj je to. Oni 
delajo že eone. Oni so pradavni starešine, celo tega našega sistema in so zelo spoštovani kot 
veličastno modri moški in ženske, glede na vaše pojme, čeprav niso ne moški ne ženske. Oni 
se  smatrajo  za  Čuvaje  Eksistence v tem sistemu.  Omogočajo  premikanje  in  upravljanje  s 
sistemi, enako kot kapitani upravljajo z ladjami. Oni vodijo to vesolje v njegovo pravo smer; to 
je njihovo delo. 

Enako kot imate vi svoje službe, je njihova služba, da upravljajo s tem vesoljem na njegovi 
poti do odkritij.  Vse to so odkrili  s pomočjo lastnega učenja in pustolovščin, da se morajo 
povezati  z  drugimi  vesolji.  Obstaja  načrt,  da  se  energija  katapultira  in  tako  sproži  nova 
doživetja. V tem času, Zemlja in določeno število drugih sistemov, kjer vi istočasno obstajate, 
postaja  instrument  v  ponovnem  pojavu  emocij,  s  ciljem  spoznavanja  vseh  identitet  in 
njihovega združevanja v eno. 

Ta vesolja odkrivajo, kaj lahko storijo z zbliževanjem in prepletanjem, enako kot vi odkrivate, 
kaj  sami  lahko  postanete.  Ne  obstaja  nobena  vnaprej  zasnovana  ideja  o  tem,  kar  se  bo 
zgodilo.  To je nek novi teritorij.  Emocija je ključ za vse to. Kot človeško bitje potrebujete 
emocije,  da  bi  se  povezali  z  duhovnim  delom  sebe.  Emocija  je  ključnega  pomena  za 
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razumevanje  duhovnosti,  ker  proizvaja  občutek.  Mentalno  in  fizično  telo  sta  zelo  tesno 
povezana, enako kot emocionalno in spiritualno telo. Spiritualno telo je seveda telo, ki obstaja 
izven vseh fizičnih omejitev. Vi potrebujete emocije, da bi spoznali tisto, kar ni fizične narave, 
to pa je tudi razlog, zakaj so emocije tako kontrolirane na tem planetu. Vam je dovoljeno zelo 
malo emocionalnega prostora in spodbujajo vas, da se vedno počutite nemočno in prestrašeno. 

Mnogi od vas ne želijo iti izven teh emocionalnih ovir in osebnih meja, ker bi to lahko bilo  
boleče. Vi si želite, da bi lahko samo rekli »abrakadabra« in bi se enostavno umaknile. Bolečina 
vam prinese občutke. Če ne morete čutiti na kak drugačen način, si včasih, da bi ujeli vašo 
pozornost kot nek trmast človek, lahko sami ustvarite bolečino, da bi si pokazali ves obseg 
vaših sposobnosti  in se pripeljali  nazaj v življenje. Na tak način lahko čutite vse bogastvo 
življenja. Večina ljudi se boji svojega emocionalnega ali čutilnega centra; bojijo se čutiti. 

Verjemite svojim občutkom, ne glede na to, kakšni so. Verjemite, da vas vodijo proti nečemu 
in da vas lahko način počutja privede do nekega spoznanja. Vsi si želite sodelovati v življenju, 
istočasno pa biti izven njega. Rečete: »Pustite me samo, da sem tu in da bom neka močna 
oseba, ne želim pa čutiti, niti preveč sodelovati, ker to preveč boli in potem padem v krizo. Jaz  
ne  verjamem življenju.«  Ko  se  nehate  bati  občutkov  in  prerastete  svoja  obsojanja  ter  si 
dovolite, da se počutite na vse načine, na katere lahko čutite, boste naredili ogromen korak 
naprej, zato ker boste sposobni potovati na teh občutkih v neke druge realnosti. 

Nekateri od vas se bojijo čutiti in sodelovati v tej realnosti; kaj šele da bi potovali v kake 
druge, vse to pa je zato, ker ne verjamete svojim občutkom. Če želite pospešiti svoj razvoj, se 
potopite v nekaj, kar vam prinaša občutke. Nehajte se izogibati te stvari, da bi mislili, da imate 
vse pod kontrolo.  Potopite se v center vsega tega in potem poglejte,  ali  imate stvari  pod 
kontrolo. Ne gre za to, da vi ne veste, kako čutiti, gre za to, da se vi bojite vaših občutkov. Ko 
jih doživljate, ne veste, kaj bi počeli z njimi. 

V vas zbujajo vtis nemoči, tako da jih na nek način povezujete s tem: »Oh, ne, to sem uničil.«  
Imate  neko  omejitev  v  vašem sistemu prepričanj  in  to  je,  da  ko  se  pojavi  nekaj,  kar  je 
emocionalno ali vam prinaša bolečino in jezo, potem to ni dobro. Zdaj je čas, da se nehate 
smukati na vrhovih prstov okoli nekih stvari, da bi se izognili emocijam. Jeza ima svoj namen. 
Vsi si želite to pomesti pod preprogo in se proti temu obnašate, kot da to ni dobro. 

Obnašate se, kot da gre za neko gnilo zelenjavo, mečete to iz hiše in zakopavate v vrtu, kot da 
nima nobenega namena. Mi poudarjamo, da obstaja namen v strahu in namen v jezi. Če bi 
dovolili sebi, da izrazite vaše strahove, kar lahko privede do pojava jeze, bi se nekaj naučili. 
Tisti od vas, ki se obupno poskušajo izogniti strahu in jezi in se resnično bojijo teh občutkov, se 
morajo iz teh občutkov naučiti nekaj velikega. So sredstvo, ki vas lahko prenese izven mej 
vaše osebne identitete in obnašanja, vi pa se enostavno bojite doživeti nekaj takega. Večino 
časa je vse, kar si želite, da bi bili sprejeti. 

Imate občutek, da vas nihče ne bo imel rad, če počnete neke stvari ali se počutite na določen 
način, tako si ne dovolite niti, da bi imeli neke določene spomine. Od tod prihaja jeza. Jeza se 
nahaja v vas zato, ker sodite o tem, kaj smete in kaj ne smete početi. Če si ne dovolite čutiti,  
potem se  ne morete  učiti.  Občutki  vas  povezujejo  z  življenjem.  Občutki  pri  ljudeh služijo 
različnim namenom. Mi vam svetujemo, da verjamete, da kultivirate in da se zanašate na 
svoje občutke. 

Razumite, da so vaši  občutki vozovnica za potovanje v več-dimenzionalne realnosti, kamor 
boste morali iti,  če želite res sodelovati v tej igri. V več-dimenzionalnih realnostih se učite 
vzdrževati in usmerjati mnoge različne verzije sebe hkrati. Občutki vas lahko privedejo na ta 
mesta, posebej tisti, katerim verjamete. Mnogi od vas so zelo previdni v svojih občutkih in jih 
poskušajo kontrolirati. Vi ne dovoljujete določenim občutkom, da pridejo na površje ali pa jih 
obsojate,  ko  se  pojavijo,  namesto  da  bi  opazovali,  kam vas  vodijo  in  kaj  delajo  za  vas. 
Vzdržujete se pred izkušanjem nečesa, ker se tega bojite. Predse ste postavili zid, ki pravi: 
»Če  jaz  grem tja,  ne  bo  dobro.«  Pritisnili  ste  zavore.  V  resnici,  bo  vaš  strah  na  koncu 
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energiziral to doživetje v vašem področju razvoja, zato ker se vsaka misel pretvarja v tisto 
obliko,  ki  temelji  na  določenem emocionalnem vplivu,  ki  stoji  za  njim.  Tako  da  je  včasih 
najboljša stvar enostavno reči: »Kar bo, pa bo, jaz grem tja. Predam se.« 

Torej pozabavajte se s temi stvarmi in ne skrbite, ker boste osredotočeni, medtem ko boste v 
čutilnem centru. Če nameravate v čutilni center in bi radi tudi tam obdržali kontrolo, potem si 
ne omogočate tistega obsega premikanja, ki je potreben, da bi se potovalo na emocijah, ki 
rušijo meje in sisteme prepričanj. Jeza ima svoj namen. Jeza ni nekoristna, tudi bolečina ni. 
Vse to vas vodi k nečemu. Vi se lahko odločite, da greste v svoj čutilni  center, ter da se 
naučite, kako biti tam osredotočen, medtem ko raziskujete razne možnosti in priložnosti. 

Če  rečete:  »Jaz  bom tam osredotočen.«,  to  pomeni,  da  ne  boste  sebi  dovolili  nobenega 
premikanja znotraj njega. Namesto tega je samo treba nameravati uresničitev koncentracije. 
Osredotočenost  ne  pomeni,  da  stvari  ne  bodo  fluktuirale;  to  pomeni,  da  boste  vi  dovolili  
stvarem, da fluktuirajo. Ne glede na to, ali je barka tik pred potopom ali pa je v mirni vodi, 
dopustite ji to. Vi v njej plovete, potem pa boste izstopili iz tega doživetja, ne glede na to, ali 
je bilo mirno ali burno potovanje. 

Vaše emocije niso samo hrana za druge, ampak so hrana tudi za vaše prvinsko bitje. To je 
način, kako vi hranite sebe in ustvarjate svojo identiteto. Vaša identiteta je kot frekvenca, ki se 
manifestira skozi  vaše emocije. Emocije hranijo vas in vašo vstopnico za eksistenco. Vi  se 
boste morali pozabavati z vsako od vaših mej, enostavno zato, ker tega ne želite storiti. Vi bi  
najraje rekli: »Zlati zvezdni prah, odstrani mi vse, kar me omejuje. Bum. Jaz sem svoboden!«. 
V idealnem primeru bi to res bilo tako enostavno. To je klasični primer želje, da se obide ali  
premosti  vaš  čutilni  center.  Vi  imate  določena  emotivna  prepričanja  ali  občutke,  ki  vam 
pomagajo v izgradnji teh mej okoli vas, tako da, ko zrušite meje, se morate najprej pozabavati 
s tistimi emocijami, s pomočjo katerih ste postavili te meje. 

Vi ste povezani z vašim spiritualnim telesom skozi vaše emocionalno telo. Vi si lahko želite 
izogniti  se nečemu, kar je težko, vseeno pa morate čutiti  vašo pot skozi  to. Vi  bi  najraje 
potisnili težke stvari pod preprogo in rekli: »Jaz ne želim tega storiti.«, medtem ko so te stvari 
vaši dragi kamni. Celo če odkrijete, da imate 101.000 omejitev, se ne počutite frustrirano. 
Enostavno recite: »To je zanimivo.«. Poglejte te meje, ki ste si jih postavili in namesto, da jih 
preklinjate,  jih  enostavno  opazujte  in  poglejte,  ali  lahko  vidite,  kako  so nastale.  Poglejte, 
kakemu namenu so služile – v kateri trgovini ste opravljali nakup, ko ste kupovali te stvari. 

Čim opazite ali prepoznate nekaj, in ste voljni to zavreči, se bo premaknilo. Če oklevate ali se 
bojite ali pomislite »Jaz imam rad to mejo«, potem se omejujete. Morate se naučiti imeti radi 
vaše emocije. Vse dokler označujete neke stvari kot težke, si to delate težko. Nihče drugi ne 
dela tega. Vi se upirate in obsojate spremembe ki se pojavljajo. Vi imate vtis, da ne veste, kaj 
se dogaja in želite zadržati kontrolo. 

Kontrola je nekaj, kar je zelo ugodno in koristno. Mora biti uporabljena na pravem mestu in ob 
pravem času kot sekundno lepilo. Sekundno lepilo na nepravem mestu ne naredi dosti koristi. 
Ali ste si kdaj namazali sekundno lepilo na roke ali ustnice? Morate se naučiti uporabljati svojo 
kontrolo na enak način kot lepilo. Če zamočite stvar z lepilom, boste ostali zalepljeni in ne 
boste mogli nič narediti. S kontrolo je enako: zlepite se z njo in ona vas zalepi za nekaj, za kar 
vam ni treba biti zalepljeni. Morate biti zelo pazljivi, ko se odločate, kaj boste kontrolirali in kaj 
ne. Tista stara človeška shema ali paradigma še vedno obstaja in pravi: »Vi morate zadržati 
kontrolo.«

Vi se kot člani Družine Svetlobe zdaj pričenjate buditi. Vi potrebujete vaše emocije. Vi morate 
postati prijatelji z vašimi emocijami, zato ker se skozi občutke lahko vzpenjate po stopnicah do 
svojega več-dimenzionalnega  sebe  in  sistema dvanajstih  čaker  ter  raziskujete  vse,  kar  tu 
odkrijete. S pomočjo občutkov, boste lahko rekli, ali se kaj dogaja ali ne. Logični um se bo sam 
izključil, ko se bo kaj dogajalo, če telo ni vključeno v občutke. Občutek registrira spremembo 
frekvence. Logični um ne opazi spremembe v frekvenci. Vi doživljate bujenje spremenjenih 
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frekvenc. Vodeni ste, da spremenite mnoge dele vaših življenj in se odrečete mnogo stvarem. 

Ne upirajte se tem spremembam in se ne počutite, kot da izgubljate kontrolo, ker ne poznate 
tistega, kar prihaja in zato se vam zdi, da vam vaše emocije stojijo na poti. Vaše emocije vam 
enostavno želijo nekaj pokazati. Vam to ni všeč, ker mislite, da vas ovirajo ali da vas lahko 
osramotijo. Bodite pametni. 

Naslednjič, ko se znajdete v eni od teh emocionalnih situacij, si takoj recite: »Dobro, vem kaj 
se dogaja; ne bom dovolil, da me to ujame. Vem, da obstaja nekaj, kar se moram naučiti in 
nekaj, kar moram spremeniti. Verjamem, da sem voden in da sledim začrtanemu načrtu, tako 
da bom preveril, če tu obstaja kaj zame, ne da bi sodil, ampak bom samo opazoval ta tok.  
Zahtevam, da vse moje spremembe pridejo z radostjo, osebno gotovostjo in harmonijo. To je 
moj moto. Vse, kar nameravam v svoji evoluciji, je pokrito s tem. Doživljam radost, varnost in 
harmonijo. Tako bom šel skupaj s to energijo in videl, kaj se pri meni spreminja in česa se naj 
odrečem.« 

Ko vaši spomini niso popolni in dokler niste v sebi vzgojili nekega zaupanja, se izključujete, 
zato ker ne razumete, kaj se dogaja, ko postanete pripravljeni za spremembe. Za ljudi postaja 
zdaj  imperativ  to,  da  verjamejo  svojemu emocionalnemu centru  in  da  delujejo  z  njegovo 
pomočjo.  Ko »stvari«  aktivirajo  vaš emocionalni  center  in  vas  privedejo v  situacijo,  da se 
neprijetno počutite, se soočite s tistimi občutki, ki vam niso všeč. To je vaše bistvo. Ti občutki 
so vaš nakit, vaše drago kamenje, iz tega se lahko učite o svoji identiteti. So vaša odskočna 
deska in z njimi ne bo nikoli končano. 

Ne  morete  jih  dati  na  stran in  reči:  »Fuj,  ni  mi  všeč,  kakšen  sem bil  takrat.«  Lahko  pa 
spremenite  tistega  sebe,  ki  je  opazoval  realnost  na  tak  način.  Ko  nadaljujete  z  svojim 
širjenjem zavesti in pridobivanjem širšega spoznanja o tem, kdo ste, potem lahko pogledate 
nazaj na tisto entiteto in na tisti kraj ter si tako pridobite popolnoma novo spoznanje o tem, 
kdo ste bili takrat. Ta proces se nenehno odvija. 

Pričeli boste to opažati en pri drugem. Spoštujte svoje prijatelje, ko gredo skozi svoje »stvari« 
ter se ne mešajte vanje. Če je to za vas, potem to storite, ampak ne pomagajte drugim, da si 
podaljšujejo osebne drame. Čas je, da se gre skozi te »stvari«, ne pa, da se iz tega naredi šov- 
program, ki traja eno leto. Mi vam sugeriramo, da svojo zgodbo poveste dva ali tri krat, in to je 
vse. Ni vam treba vsega povedati vsakemu, zato ker imajo tudi drugi svoje »stvari«, ki se 
dogajajo njim. Ali razumete? Ko nenehno govorite o vaših »stvareh«, vam uhaja tisto glavno, 
zato ker vi takrat govorite, namesto da bi delali in opazovali tisto, o čemer govorite. S tem da 
govorite vsakemu o tem, kar se dogaja z vami, vi enostavno želite pritegniti pozornost, to pa 
vam ni potrebno.

Dogajanja so stalna in vi z njimi nikoli ne končate, zato ker gre tu za vaše »stvari«. Če je v 
tem času za vas nekaj boleče, vam mi garantiramo, da boste kasneje naleteli  na podobno 
situacijo in boste imeli razumevanje, kakršnega prej niste imeli. Gledali boste na situacijo iz 
neke čisto drugačne perspektive.

To, kar se zdaj pojavlja tu, so tiste stvari, ki so vam v začetku preprečevale, da vidite realnost. 
To  so  deli  vašega  emocionalnega  telesa,  v  katerem  je  bil  prometni  režim  presekan  in 
informacije  niso  mogle  teči.  Tako  ste  vi  pričeli  trpeti,  svojo  emocionalno  bolečino  pa  ste 
prevedli izven fizičnega telesa. Mi vam vsem priporočamo, da na sebi uporabite »telesno delo«. 
»Telesno delo« enostavno pomeni dovajanje energije iz vesolja v vaše telo ter tudi prelivanje 
vaših  drugih  teles  vanj:  mentalnega,  emocionalnega  in  spiritualnega  ter  vzpostavitev 
energetske mreže med njimi.

 Če se ta energetska mreža dobro postavi in če vi ne blokirate celičnega spomina (spomina na 
nivoju celice. op. prev.) ter tako dovolite energiji,  da vstopi v vaše telo, se bo ta energija 
gibala skozi vaše čakre in napajala telo z informacijami. Če pa se vi ustrašite in zaprete ali 
pričnete  kriviti  druge ali  pa to  zanikate,  se  boste  znašli  v  škripcih.  Četudi  bo takrat  tekla 
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svetloba v vaše telo, se ne bo mogla uskladiti z njegovim sistemom energetske mreže. Tako se 
boste znašli v nekem kaosu in vsi se bodo trudili držati dlje od vas, ker boste širili ta kaos. 
Kaos je čisto v redu kot prostor, kamor človek občasno gre, nič ni slabega v kaosu, dokler 
nekdo ni vedno v njem. Ko zanikate emocije, pritegujete, da se vse geološke spremembe na 
Zemlji zgodijo znotraj vaše psihe. 

Če dovolite, da se neki tornado pojavi tukaj, hurikan tam ali vulkanska erupcija tu in tam, 
potem dovoljujete svojim emocijam svobodo izražanja in ne bodo divjale v naravni okolici vaše 
osebnosti. Občutki so tisto, kar vas povezuje z vašo humanostjo; občutki so tisto, kar vas 
povezuje z vašimi emocijami. To, kar mi trdimo je, da emocije ali občutki predstavljajo ključ za 
bivanje v živem stanju v tej realnosti. Obstajajo mnoge realnosti brez emocij, ampak v tej 
realnosti so vaše največje darilo. 

Če vi zanikate vaše emocionalno prvinsko bitje v svojem življenjskem obdobju, potem morate 
razumeti, da ste ga obesili na klin. Če ne postanete del vašega emocionalnega bitja, potem ne 
boste mogli odigrati svoje vloge v igri, o kateri vam govorimo. Enostavno boste eden iz mase, 
ki gledajo televizijo in se počutijo kot žrtve. Če čutite bolečino znotraj vašega emocionalnega 
telesa, se vprašajte, zakaj verjamete, da se ta bolečina nahaja tam, kateremu namenu služi in 
zakaj ste se odločili, da ustvarjate bolečino skozi svoje emocije. Zakaj niste izbrali radosti in 
veselja? Vse je izbira. Mi vas na to moramo spomniti.
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15. INICIACIJA ZEMLJE SKOZI INTEGRITETO

Ta prelepa Zemlja je zakladnica, tako globoka in veličastna, da privlači tudi tiste iz daljnega 
vesolja, da pridejo sem in občudujejo lepoto, ki se tu nahaja. Mi bi želeli, da tudi vi čutite tako 
lepoto znotraj sebe in jo pustite utripati znotraj vašega lastnega bitja. Ko dovolite tej lepoti, da 
vstopi v vas, vas bo globoko pretresla in vi boste kot vrsta pričeli pripovedovati, da je lepšanje 
Zemlje, poleg vsega, prva prioriteta. Mi želimo v vas vstaviti seme te ideje, da bi mogoče v 
sebi prebudili odgovornost proti Zemlji. V vas smo zbudili odgovornost proti sebi samim in vi se 
nahajate na poti, da postanete najboljši, kot zmorete; čestitamo vam. Zdaj pa, kaj boste storili 
za Zemljo in kako boste to storili? 

Mi smo vas poučili, da v vsakem možnem trenutku zahtevate, kar je najboljše za vas. Glede na 
to, da je Zemlja vaš dom, kako boste vi razširili to energijo na Zemljo in tako vplivali na planet 
s pomočjo vsega, kar veste? Koliko se vas je sprehajalo po vašem imetju in ga smatralo za 
sveti kraj ter dajalo zemlji vedeti, kako jo cenijo? Taka vrsta komunikacije bo vzpostavila vaš 
odnos s to lepo Zemljo. Vključite se v to delo. Poglejte svoje smeti, to kar mečete vstran in 
tisto, česar se ne zavedate. 

To je resnični odraz tega, kar smo vam svetovali, da počnite sami s seboj. Opazujte vaše misli 
in smeti, ki ovirajo vašo psiho. Vse, kar smo vas učili, lahko razširite na Zemljo. Kamorkoli  
greste, komunicirajte z Zemljo in jo obveščajte o tem, da se budite. Vi si morate predstavljati 
sebe kot svetlobno nit; kamorkoli greste, se vozite ali letite, vi nosite vašo svetlobno nit s 
seboj. Ko se več in več takih svetlobnih niti prepleta okoli planeta, bo to na koncu privedlo do 
veličastnega kozmičnega vala Svetlobe.

Vi ste v svetu, ki se nahaja na točki, tik preden zapade v splošno norost. Vi lahko pripomorete 
umirjanju stvari s pomočjo zavestne večje pozornosti Zemlji. Zavest, ki prevladuje na Zemlji v 
tem času, posebno v ZDA, smatra, da je posedovanje najlepšega travnika simbol statusa. Da 
bi imeli travnik, ki je najlepši, uporabljate čim več pesticidov in kemičnih gnojil, vse dokler vaš 
travnik ni videti kot preproga v dnevni sobi. Odkod je prišel ta sistem vrednosti in kakšen 
smisel  ima?  Smisel  v  tem  sistemu  vrednosti,  je  v  tem,  da  je  nekdo  zaslužil  na  nekem 
proizvodu, ustvaril marketinško kampanjo, ki je temu proizvodu dala legitimnost in potem je to 
nekdo kupil.

Komunicirajte z Zemljo, poslušajte jo in pustite, da vas ta čudoviti planet uči, kako živeti v 
harmoniji.  To je počasen proces in se ga ne morete naučiti  čez noč. Poslušajte Zemljo, ko 
pravi: »Hej, ali bi vam bilo všeč, če bi vam nekdo posipal kožo s pesticidi?«. To se dogaja, 
kadar jih posipate po Zemlji. Zemlja je čuteče bitje oziroma skupina bitij. Ta čuteča bitja, ki 
sestavljajo Zemljo, so prišla zaradi ljubezni do enosti ter z željo doživeti, da predstavljajo dom 
za zavest. Enako kot vi služite kot dom za bakterije in vsa druga bitja, ki živijo na vaši koži in  
znotraj vas. Vi sodelujete z njimi. 

Zemlja to razume in da bi bila svojim otrokom dobra mati, mora pustiti otrokom, da se naučijo 
lastnih lekcij. Vaše lekcije so seveda lekcije iz odgovornosti. Če nekaj želite, v zvezi s tem 
obstajajo določene stvari, ki jih morate storiti in odgovornosti, ki jih morate sprejeti, da bi 
dosegli svoje cilje. Zemlja uči človeška bitja, da postanejo odgovorni s tem, da vam dovoli, da 
delate različne motnje na njeni koži in notranjosti. 

Ko bo Zemlja postala ogrožena in ko bo človeštvo šlo preko vseh meja, bo Zemlja storila vse, 
kar bo potrebno, da bi naučila človeško vrsto, kako naj na pravilni način skrbijo za svoj dom, 
tako da bi se vi kot vrsta naučili pomembno lekcijo. V svoji Božanski ljubezni do človeštva in 
Božanskemu sprejemanju svoje vloge učitelja, vam bo Zemlja odkrila svoje lastne skrivnosti, 
da boste lahko razumeli, kako hoditi po njej z občutkom sodelovanja in ljubezni, ne pa da 
hodite po njej z nespoštovanjem.

To  neizogibno  vodi  do  zelo  verjetne  možnosti,  da  bo  Zemlja  sprožila  velike  geološke 
spremembe, da bi pritegnila pozornost človeške zavesti in pokazala ljudem, kaj so zamudili. Če 
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bo 20 milijonov ljudi izginilo nekega popoldneva med tektonskimi motnjami na Zemlji, se bodo 
morda drugi ljudje zbudili. Morda. Vi nenehno poslušate prerokbe o spremembah na Zemlji. 
Nekateri od vas so jih sprejeli z zrnom dvoma. Niste pomislili, da bi se lahko zgodile vam, ste 
pa vzeli  kot možnost, da se lahko zgodijo nekomu drugemu ali  v časopisu na drugi strani 
planeta. Kaj, če se te spremembe zgodijo pred vašim hišnim pragom ali v mestu ob vašem? 
Kaj, če pride do rušenja glavnih mest v ZDA? Kaj mislite, kako se boste počutili, ko se nekega 
jutra zbudite in izveste, da je nastala razpoka v zemlji med New Yorkom in Washingtonom? Ali 
bo to dovolj, da vas malo pretrese? Dovolj, da raziščete in preuredite vaša življenja?

Vi se pričenjate zavedati o dogajanju, ker nekateri časopisi objavljajo take zgodbe. Te zgodbe 
so pravzaprav tukaj že precej dolgo. Obstajajo nekateri, ki se ukvarjajo z zaščito narave in 
govorijo o tem že 20 let, ampak ljudje mislijo, da se bodo ti problemi rešili sami od sebe. Poleg 
tega zgodbe o zaščiti narave ne povečujejo prodaje časopisov, v določeni meri pa ljudje niti  
niso zainteresirani, da bi se naučili kaj o njihovi odgovornosti. 

Tak odnos ljudi bo sprožil povratno reakcijo in potem se bo večina ljudi vedla ignorantsko in 
trdila, da je do vsega tega prišlo nepričakovano in iznenada. Stvari bodo postale tako resne, da 
mislimo, da bodo nekatere države prepovedale uporabo avtomobilov. Spremembe na Zemlji in 
njene lekcije bodo v tem času imele povezavo z mnogimi stvarmi. Ko se frekvence zamenjajo, 
se vse spremeni. Ko se frekvence spreminjajo, je kakor da se selite iz lastne hiše: celotno 
naravno okolje se spremeni. Te spremembe so zamišljene tako, da dvignejo življenje vsakogar 
na nek višji  nivo. Zamišljene so tako, da privedejo vsakogar do nekega lepšega mesta za 
sproščanje in razmišljanje. Zamišljene so tako, da osvobodijo človeška bitja od paradigme, da 
je vaš svet čvrste narave v nekem zelo omejenem smislu.

Ko  vnašanje  kvalitete  v  vaše  življenje  postane  št.  1,  s  pomočjo  spoštovanja  kvalitete 
Zemljinega življenja,  bo na Zemlji  zelo  malo  tektonskih premikov.  Večina ljudi,  posebno v 
zahodnem svetu, je koncentrirana na povsem drugačno kvaliteto življenja; koliko električnih 
aparatov ima, koliko garderobe se nahaja v omarah in koliko avtomobilov je v garažah. Ne 
zavedajo se, kakšne so posledice proizvodnje vseh teh materialov na to čuteče bitje, ki je vaš 
roditelj. 

Če  se  človeška  bitja  ne  bodo  spremenila  –  če  ne  bodo  napravila  sprememb  v  svojem 
vrednotenju stvari in če ne bodo razumela, da brez Zemlje ne bi mogli biti tukaj – bo Zemlja iz 
ljubezni  do  same  sebe  in  do  lastnega  razvoja,  v  smislu  doseganja  neke  višje  frekvence, 
sprožila  ČIŠČENJE,  ki  jo  bo  spet  pripeljalo  do  ravnotežja.  Obstaja  možnost,  da  nekega 
popoldneva mnogo ljudi zapusti ta planet. Morda se bodo potem drugi pričeli zbujati v zvezi s 
tem, kar se dogaja. Ves čas prihaja do določenih dogajanj, ki vas spodbujajo, opogumljajo in 
navajajo  k razumevanju,  da bo moralo priti  do sprememb na globalnem nivoju.  Obstajajo 
radikalna gibanja, ki bodo neverjetno hitro rasla. Kar se bo zgodilo z Zemljo, bo odvisno od 
tega, koliko se je vsak od vas voljan spremeniti.

Kakšna je vaša odgovornost v zvezi z vsem tem? Koliko ste se pripravljeni spremeniti? Prišel je 
čas, ko ni več dovolj o tem samo govoriti, ampak nekaj storiti. Ko se posvečate spreminjanju 
vašega lastnega življenja, boste samodejno naredili to spremembo dostopno celemu planetu.

Zemlja  hrepeni  po  svoji  integriteti.  Ta  planet  se  zdaj  počuti  prikrajšan  svoje  integritete, 
degradirano in neljubljeno. Zemlja vas ima rada in vam daje prostor za delovanje; je ŽIVI 
organizem. Zemlja  se  zdaj  pripravlja  ponovno vzpostaviti  svojo  celovitost  in  vam ponuditi 
možnost, da bi razumeli, kako pomembno je ljubiti sebe in ljubiti Zemljo. Ljubite sebe in ljubite 
to Zemljo, ker ste eno. Tektonske spremembe na Zemlji bi utegnile odigrati važno vlogo v 
rušenju tega sistema. 

Privedle  bodo do propada zavarovalnic,  kar  bo nadalje  privedlo  do rušenja mnogih drugih 
sistemov. Mnoge banke prodajajo svoje hipoteke zavarovalnicam, zavarovalnice pa investirajo 
ogromno sredstev v ničvredne obveznice. V primeru še nekaj katastrof, kot so hurikani ali 
potres v San Franciscu, skupaj z vojnami in podzemno ekonomijo – kaj mislite, kako dolgo 
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bodo lahko poslovale? Na papirju še nihče ni uspel tega opaziti. Še vedno gre le za čeke, ki se 
pošiljajo iz banke v banko, tako da se vse vzdržuje le malo nad vodo. Tako bodo geološke 
spremembe  več  kot  verjetno  uporabljene,  da  vse  to  zrušijo.  Spremembe  na  Zemlji  bodo 
seveda privedle do povezovanja in zmage človeškega duha, ker bodo moški in ženske izstopili 
ven in pomagali drugim moškim in ženskam, ko bo prišlo do katastrofe. To povezuje ljudi.

Obstaja tehnologija, s pomočjo katere se lahko to zelo hitro očisti, če bi bilo tako načrtovano. 
Glede na to, da človeška vrsta trenutno ne čuti nobene odgovornosti do Zemlje, to ne bi imelo 
smisla. Sedanja vrsta se mora naučiti, kako spoštovati svoje gnezdo. Vsi se morate naučiti, 
kako spoštovati svoje telo, ker brez vašega telesa ne bi mogli biti tukaj. Vaše telo in vaš planet 
predstavljata dve najlepši darili in dve najvažnejši stvari, ki jih posedujete. V idealnem primeru 
bi vi morali spoštovati Zemljo kot nekaj svetega ter izražati svojo ljubezen in spoštovanje proti  
njenemu in svojem fizičnem bitju. To bi privedlo do resonance v vašem domu, na vašem imetju 
in zemljišču, ki bi obkrožala Zemljo in tudi vaša telesa.

Zemlja je fleksibilnejša, kot si vi to lahko predstavljate. Tu je, da vas hrani in vzdržuje. Tudi 
živali so tukaj, da bi sodelovale z vami. Ko se vse počne z ljubeznijo, potem za tem stoji sila 
Prastvarnika. Če se nekaj stori z ljubeznijo, potem tu ni ne bolečine ne škode. Če potrebujete 
navodila v zvezi s svojim obnašanjem, se vprašajte: »Ali jaz delujem v skladu z svojo najvišjo 
integriteto? Ali nudim ljubezen Zemlji, živalim, vsem ljudem, ki jih srečujem in vsem stvarem, 
ki jih počnem?«.

Vse,  kar  se  najde na Zemlji,  se lahko uporablja,  če  se  med tem spoštujete in  imate radi 
Zemljo. Morda si je težko predstavljati skupino delavcev na naftnih vrtinah, ki se držijo za roke 
in prosijo Zemljo za navodila in dovoljenje, da jo preluknjajo, preden pričnejo z vrtanjem. 
Ampak če bi se stvari tako delale, bi bile v mnogo večji harmoniji. Vam je to smešno, ker se 
vam zdi prismuknjeno, da bi komunicirali z nečim, kar vam ne more odgovoriti z besedami. 

Če  bi  industrija,  posvetni  delavci  in  vsi  drugi  najprej  počakali  trenutek  ter  se  zavzeli  za 
celovitost in ljubezen za vse, ki se tukaj nahajajo ter zahtevali, da se Zemlji in ljudem ne stori 
nič žalega, bi bilo to fantastično sprejeto. To bi v trenutku pognalo v tek načrt za oblikovanje 
neke visoko razvite civilizacije. Takšna zavest je začetek, ki šele mora priti; v tem času mnogo 
ljudi sprejema to vrsto informacij.

Mnogi ljudje ne marajo stopati v prve vrste in se javno zavzemati za integriteto, ker se bojijo, 
da bodo padli v težave. Oni rečejo: »Kaj me briga, jaz bi samo rad obdržal službo in varnost.«. 
Ena od najhujših stvari, ki se lahko zgodijo v neki družbi je, da se vsakomur odvzame varnost. 
Takrat pogum prične rasti kot sveže posajen vrt, ker ljudje nimajo česa izgubiti. Takrat ljudje 
pričnejo vstajati.

Nikoli  ne  mislite,  da  je  vaš  napor  nesmiseln.  Uporabljajte  moč  vašega  uma  za  jasno 
nameravanje  tega,  kar  želite.  Zahtevajte  pomoč  iz  nefizičnih  področij  in  si  predstavljajte 
rešitev, ki bi želeli, da se zgodi. Razumite, da vi ustvarjate svojo realnost ter da vsaka oseba 
ustvarja  svojo  realnost.  Vsakdo  ima  priložnost,  da  se  zbudi  v  katerem koli  trenutku.  Ko 
pristopate k nečemu, imejte na umu neko širšo sliko.

Ko si bo dovolj ljudi ustvarilo svojo realnost – ko jo bodo ustvarili zavestno – boste ustvarili 
nek nov planet. Dobesedno bo prišlo do razcepa svetov. Do tega razcepa bo verjetno prišlo v 
prihodnjih 20 letih (Knjiga je izšla 1992 leta. op, prev.). Medtem pa bo Zemlja več kot verjetno 
nekajkrat  doživela  vojne.  Imeli  boste  neke dogodke v obliki  skrivnostnih in  zmedo sejočih 
kozmičnih dram z vašimi kozmičnimi brati, kjer bo precej javno prišlo do odgovora, kdo so oni. 
Zemlja se nahaja v smeri dimenzionalnega trka in mnoge dimenzije se bodo križale ena z 
drugo, najverjetneje po tem desetletju. 

Nekatere od teh realnosti bi lahko bile šokantne, odvisno od nivoja šoka, ki ga potrebuje vsaka 
oseba, da bi se njena zavest odrinila v neko drugo paradigmo. V vsakem primeru, šok ne 
pomeni nujno uničenja. To je enostavno lahko metoda za spremembo načina, na katerega vi 
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opazujete realnost. Ko vas nekaj šokira, ne morete na realnost gledati enako, kot ste nanjo 
gledali trenutek prej. Pride do nenadnega udarca v trebuh in takoj se vse spremeni. Ta svet je 
na poti doživetja mnogoštevilnih šokov in to ne samo na nivoju enega naroda. Mi govorimo o 
globalnem križanju dimenzij, kjer bo videti, kot da se realnosti razpadajo, ampak samo tistim, 
katerih realnosti se morajo pretresti.

Ta koncept verjetnosti pomeni, da ne obstaja samo ena realnost in da se vi, vi sami, nenehno 
razvejate v druge realnosti skozi vaše misli. Ne gre za to, da vi menjujete svetove, gre za to, 
da vi spreminjate to, v katerem svetu boste obstajali. To gre nazaj vse do postavke, da ta svet 
ni čvrste narave. Sestavljen je iz energije, ta energija pa se formira skozi misli tistih, ki so 
prisotni znotraj tega sveta. 

Obstajajo in vedno so obstajale verjetne Zemlje in verjetna izkustva. Obstajajo tudi verjetni 
»VI«, ki živijo precej drugačna življenja od teh, ki jih poznate. Vi ste frekvenca in energija. Vi 
pulzirate v skladu z ritmom neke energetske strune, ki vas »komponira« v obstoj in ste ji tako 
privrženi, da nenehno polagate pozornost samo na en aspekt vašega doživljanja. Izkustva se 
dosegajo skozi razne aspekte, vi pa se učite, kako spremeniti frekvenco in ritem, da bi lahko 
opazili tisto, česar normalno ne opažate. N

ahajate se pod stalnim nadzorom v zvezi s posledicami nevroloških sprememb, ki se odvijajo v 
vaših telesih. To prevezovanje in re-strukturiranje je podobno temu, da se avtocesta z dvema 
pasovoma razširi v avtocesto z dvanajstimi pasovi. Ko se to zgodi, se boste spomnili dogodkov, 
ki so se dogajali istočasno z drugimi dogodki. Na začetku vas to lahko malo zmede, ker ne 
boste imeli vtičnice, kamor bi to lahko vključili. 

Na primer: spomnite se, da ste prisostvovali neki večerji pred dvema letoma, ki je bila na 
Praznik hvaležnosti v 1989 ali 1990 letu. Potem se nenadoma spomnite drugega dogodka, ki se 
ga nikoli prej niste spomnili, se je pa zgodil istočasno, paralelno z večerjo, ki se je spomnite. 
Potem razumete, da ste za ta praznik istočasno bili na dveh mestih oziroma, da ste ga dvakrat 
slavili. To se vam bo dogajalo, ko bo vaš živčni sistem pričel pulzirati na nov način, vaše telo pa 
ponovno  sestavljati  svojo  knjižnico.  Ko  se  svetlobno  kodirana  vlakna  obnovijo  in  pričnejo 
pošiljati,  kar  jim je  na  razpolago,  bo  živčni  sitem moral  biti  sposoben  vse  to  prenesti  in 
prevesti.

V  teh  energijah,  ki  se  pojavljajo,  obstaja  velika  polarizacija,  z  mnogo  sodelujočih  in 
opazovalcev. Mnogi od tistih, ki so prišli opazovat, so prišli tudi, da bi motili; oni so v ta čas 
prišli, da bi se naučili svoje »stvari«. To so tudi tisti, ki so prezaposleni, da bi ustvarili nek novi  
svet, ki bo veličasten. Kolikor vidimo, kako se potencialni svetovi pričenjajo oblikovati, bo prišlo 
do ogromnih sprememb znotraj človeštva na tem planetu. Zdi se, da se pripravlja veliki kaos, 
da se bodo narodi dvigovali drug proti drugemu in bodo nastale vojne ter da bo vse pogosteje 
prišlo do potresov. 

Zdelo se bo, kot da vse pričenja razpadati in da se več nič ne da sestaviti. Enako kot vi včasih 
doživljate  zamolklo  grmenje  in  potrese  v  vaših  življenjih  ter  spreminjate  svoje  življenjske 
načrte  in  prehajate  v  nove  energije.  Tudi  Zemlja  se  na  enak  način  poskuša  otresti  in 
osvoboditi, tako da lahko pričakujete določeno obdobje pre-usklajevanja in prilagajanja. Zdelo 
se bo tudi, da živali in ribe zapuščajo Zemljo. Te živali se zdaj selijo v ta novi svet, medtem ko 
se ustvarja. Ne zaključujejo s svojo eksistenco, ampak samo prehajajo v ta novi svet, da bi 
počakale, da se jim tam pridružite. 

To je precej težko pojasniti, zato ker je to izven področja tridimenzionalnega doživljanja. V 
osnovi se vi preseljujete v četrto dimenzijo. Ko bo selitev končana, boste dobesedno oblikovali 
neko  novo  Zemljo.  Zdelo  se  vam bo,  kot  da  ste  se  zbudili  iz  sanj  v  nekem svetu,  ki  je 
prečudovit  in ne-umazan. Vaša nebesa so polna opazovalcev, ki  opazujejo in čakajo, da bi 
videli, kako boste to storili in vam pri vsem tem nudijo svojo pomoč. Mnogim ljudem se zdi, da 
je takšen premik popolnoma izven vsake verjetnosti.  Ne pa tudi vam, ki  ste preučevali  to 
energijo  kot  alkimisti  in  prebivalci  stare  Atlantide  v  času  svojih  življenj  v  hramih.  To 
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usposabljanje, ki ste ga dali skozi v drugih časih, je kodirano znotraj vaših bitij,  da bi vas 
pripravilo na ta prehod. Ti ljudje, ki bodo zapustili Zemljo v času njenih geoloških sprememb, 
več ne  pristajajo  tukaj  in  motijo  harmonije  na  Zemlji.  Ko  pride  čas,  ko  jih  bo morda 20 
milijonov naenkrat zapustilo planet, bo pri preostalih prišlo do ogromne spremembe v njihovi 
zavesti.

Razširite se. Pričnite se zadrževati v drugih realnostih, zraven te, h kateri spada spanje in 
hranjenje. Ko ste budni, pustite svoji zavesti, da se širi k vsem možnostim in pustite, da ideje 
pridejo k vam. Ideje so zastonj; obstajajo pa tudi emisije, ki stalno pritekajo na ta planet. Ko 
se bo Zemlja pričela prestavljati v višjo dimenzijo, ne bodo vsi doživljali enakih stvari. Tisti, ki 
morajo  izkusiti  uničenje,  bodo  doživeli  Zemljino  prestavljanje  kot  zavijanje  ali  rotacijo  z 
uničevalnim učinkom, ker se ne bodo mogli vključiti v novo frekvenco.

Tisti,  ki  bodo  pripravljeni  doseči  in  vzdrževati  višjo  vibracijo,  bodo  doživeli  spremembo  v 
frekvencah. Tako za neko osebo to lahko pomeni konec življenja, ki ga je poznala in popolno 
uničenje, medtem ko bo to nekdo drug doživljal kot stanje ekstaze. Obstajajo vse možnosti. 
Spomnite se, živite v svetu, ki je rezultat vaših misli. Ta zunanji svet predstavlja tisto, kar se 
dogaja znotraj vas. Torej, če svet razpada, kaj to predstavlja? To predstavlja razpadanje in 
rušenje  tistega,  kar  je  znotraj,  da bi  se  ustvarili  pogoji  za pojav  novega sistema in nove 
energije.

Za vas postaja imperativ to, da imate radi in blagoslavljate vse spremembe znotraj družbe in 
da se ne predate strahu in nemiru v zvezi s tem, kar se dogaja. Vaša naloga je, da ste v teh 
vibracijah  znanja,  celo  če  bi  se  vam  zdelo  nesmiselno,  da  v  vsakem  dogodku  obstaja 
priložnost,  da Duh opravi  svoje delo.  Vi  ste neka zelo lena vrsta. Vi  odstopate svojo moč 
vsakemu, ki želi narediti neke stvari za vas, ali vašemu šefu ali ženi, možu … 

Vi se nenehno odrekate svoji moči. Da bi se obrnili proti sebi, potrebujete neke dogodke, ki vas 
bodo privedli do tega, da sebe postavite na čelo vašega življenja. Blagoslovite te spremembe, 
ki prihajajo na Zemljo in verjemite, da se bo manifestiralo tisto, kar si JASNO želite. Znašli se 
boste pred preizkusom. Rekli boste: » Ali sem jaz tukaj žrtev? Ali se ta svet okoli mene podira? 
Ali  se vse to okoli  mene dviguje na neko višjo raven, medtem ko je videti,  da prihaja do 
splošnega propada?«.

Najpomembnejše glavno prepričanje, ki se ga morate držati je, da veste, da se nahajate na 
pravem mestu ob pravem času in da delate pravo stvar. Nameravanje, da boste na pravem 
mestu ob pravem času, celo več kot nameravanje – neko znanje o tem – vas bo privedlo do 
tega, da boste odprti za duhovno vodstvo. Morda tega ne boste niti zahtevali, pa se bo pred 
vami nenadoma pojavil kos zemlje za vas ali pa priložnost, da se povežete z nekom drugim. Vi 
boste to prepoznali in boste rekli: »To je zame. Jaz bom to sprejel.«.

Verjeli ali ne, prišel bo čas, ali bolje rečeno, lahko pride čas za mnoge od vas, ko boste zaprli  
vrata temu življenju, kakršnega ste poznali do takrat. Dobesedno, morda se boste odrekli hiši, 
ki jo imate in stopili iz nje samo z nekaj osebnimi stvarmi. Nekaj takega se vam zdaj ne zdi 
mogoče, mar ne? Nekaj v vas bo reklo: »O Bog, ali je svet znorel? Kaj je to, kar jaz smatram 
za vredno? Kaj je zdaj najpomembnejša stvar za moj obstanek?« 

Potem bo vstopil Duh, da bi vam pokazal, katera je najvažnejša stvar za obstanek. To morda 
pomeni enostavno natovarjanje nekih stvari, ki jih posedujete. Nekateri od vas bodo enostavno 
stopili  na  hišni  prag,  pogledali  noter  in  vse se  jim bo zdelo  tako nepomembno,  ker  bodo 
najvažnejše stvari za vas postale vaše duhovne vrednosti in vaše življenje. Vse tiste materialne 
stvari, ki ste si jih nabrali, ne pomenijo nič v primerjavi s tem, kar vi postajate. Ali si lahko 
predstavljate dogodke, ki vas bodo prisilili v tako obnašanje? To ne bodo neki majhni dogodki.

Spomnite se, da je usoda človeštva, da se razvija. Mi vam garantiramo, da življenje, kakršnega 
poznate zdaj, ne bo enako čez deset let. Ta svet, kakršnega poznate in ta realnost, kakršno 
zdaj poznate, udobnost, planiranja, dopusti in vse stvari, ki jih počnete, ne bodo tukaj čez 
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deset let. Vi ste tukaj zaradi osebne evolucije. Kako bo prišlo do te evolucije povsod po svetu, 
bo precej zanimivo. Mi ne govorimo o evoluciji nekaj desetih ljudi; mi govorimo o evoluciji vaše 
vrste. Neki dogodki se bodo morali zgoditi, da bi prisilili ljudi, da se zbudijo. To je razlog, zakaj 
bo izziv za vas, da živite svoja življenja pogumno in da ste pogumni, ko živite svojo Svetlobo.

Svetujemo vam, da nameravate, da se učenja Ameriških Indijancev znajdejo na vaši  poti. 
Pričnite jih  raziskovati  skozi  ameriške savne,  zvoke bobnov,  plese… To bo v vas prebudilo 
mnoge stvari in vas poučilo o mnogih skrivnostih Zemlje. Vi ste kodirani za rituale; ko izvajate 
rituale, se vaše telo pričenja spominjati, kdo ste vi in kaj veste.

Kolikor  vidimo,  bodo  človeške  skupnosti  ali  komune  postale  vplivne  v  devetdesetih  letih. 
Formirale se bodo na zemljiških parcelah, ki bodo velike od petdeset do nekaj sto akrov , 
morda celo samo petindvajset akrov in tu bo živelo od trideset do sto ljudi. Te skupine se bodo 
zbliževale zato, ker bodo njihovi člani reagirali  v skladu s svojim notranjim znanjem. Nove 
tehnologije,  ki  se  bodo  uporabljale  v  teh  komunah,  bodo  temeljile  na  ljubezni.  V  zvezi  z 
tehnologijo, v njej ni nič slabega. 

Največji del tehnologije, ki se danes uporablja na tem planetu služi za ločevanje, manipuliranje 
in  kontrolo  ljudi,  namesto  za  njihovo  povzdigovanje.  Tehnologija  z  ljubeznijo,  to  je  ključ. 
Mnogim ljudem bodo dane ogromne količine tehnoloških informacij, za katere se bo zdelo, kot 
da prihajajo od nikoder. Vam bo lahko dana informacija za neko iznajdbo, s tem da ne boste 
imeli pojma, kaj morate izumiti. Morda boste morali  to predati nekomu drugemu, ki bo to 
pretvoril v realnost. Ljudje bodo delali skupaj v harmoniji, da bi to tehnologijo spravili v delo.

Del evolucije zavesti pomeni združenje ene zavesti z drugo – ne pa biti zaprti. Morda se bo pri 
eni osebi pojavila ideja, potem pa bo druga oseba uresničila idejo, tretja pa to prodala. Kolikor  
vidimo, se bo pojavilo ogromno podzemno tržišče za iznajdbe. Te iznajdbe se ne bodo nikoli 
pojavile na tradicionalnem tržišču, ker bi vas zavohali in likvidirali v primeru, da bi se izvedelo, 
da imate te sposobnosti. Med takimi komunami bo prišlo do razvoja trgovine teh podzemnih 
tehnoloških odkritij, ki bodo za vas opravljala pomembne stvari vseh vrst.

Velikega pomena v tem vašem življenju bi utegnilo biti tudi, da živite v sodelovanju z ljudmi, ki 
imajo radi Zemljo in tako ustvarite neko Zemlja- planet reakcijo. Če boste imeli Zemljo radi in 
ji dovolili, da pozna vaše namere, vas bo hranila in pazila. To je ta ključ.
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16. HERETIKI PRED ČASOM

Šestdeseta leta so bila leta priprav. V tem obdobju ste se začeli prebujati, pa tudi pokazalo se 
je, da se nove paradigme lahko rodijo. V času tega desetletja ste bili nenadoma odtegnjeni od 
meril vrednosti prejšnjih generacij. Šestdeseta so bila polna dogodkov, kot so gibanje za mir 
ter gibanje za lepoto telesa, ki so promovirala nek nov pogled na telo, kakor tudi sprejemanje 
in deljenje spolnosti s polno zavestjo – brez obleke, ne pa neko iskanje delov telesa, skritih 
pod sloji obleke, kot so to počele prejšnje generacije. Zavest se je rodila, zbudila pa se je tudi 
ideja o miru in svobodi. To je bilo otroško igrišče.

Devetdeseta leta so čas, ko je bilo treba duhovno gibanje pripeljati na ta planet – ne samo na 
neke majhne dele, ampak na ves planet. Ves planet se povsod prebuja. Mi potujemo po tem 
planetu in vam lahko povemo, da imate svoje soborce na vsakem kotičku tega globusa. Ekipa 
Svetlobe, ki jo vi predstavljate, je zagotovila, da pokrijete vse njihove baze, zato so delavci 
Svetlobe povsod. Vi zdaj prihajate na svoje.

Premik  proti  duhovnosti  je  premik  izven  materializma.  Tekom zadnjih  let  je  mnogo  ljudi 
vstopilo  zelo  globoko  v  svoja  telesa,  jih  regeneriralo  in  polepšalo.  To  enostavno  pomeni 
priprave na to, da se vi lahko premaknete v Duha. Področje Duha je neko zelo vznemirljivo 
mesto. Ima mnogo več fleksibilnosti: obstajajo mnogi kraji, kamor se lahko potuje in doživi 
velike avanture, pa niti meje ne obstajajo.

Razlog, zakaj vas fizikalnost frustrira, je v tem, da ste pogoltnili zgodbe o njenih omejitvah, 
skupaj z trnkom, vrvico in svincem. Pogoltnili ste jih zato, ker ste se strinjali, da to storite. Del 
vašega načrta je bil, da sprejmete te omejitve, da bi lahko stopili v stik s tistimi, ki se jim niti  
ne sanja, kaj je to Svetloba in ki so sprejeli to teorijo o svojih omejitvah v celotnem času svoje 
eksistence. Vi boste elektromagnetno spremenili ta planet, preuredili njegove kable – da se 
tako izrazimo, tako da se vsa ta druga bitja lahko nanje spet priključijo. Vi bi to lahko storili 
samo tako, da se tudi sami znajdete tam, kjer so oni.

Če bi vi prišli sem z odprtimi bankami spominov, potem, ali ne bi želeli ostati ali pa ne bi bili  
sposobni razumeti drugih. Tako ste se potopili v neko družbo, ki je brez Svetlobe ter tudi sami 
pozabili na svojo Svetlobo (ali pa ste se je samo nejasno spominjali med odraščanjem), da bi 
se lahko vključili  v ta svet.  Zdaj  je za vas čas,  da integrirate svet  te družbe v neki  več-
dimenzionalni  svet  Svetlobe in  Duha,  ki  ga  vi  predstavljate,  tako da se bodo vrednote in 
struktura tega planeta pričele popolnoma spreminjati.

Heretiki se vedno nahajajo pred svojim časom. Za heretične ideje, ki so prihajale na ta planet, 
se je vedno šele kasneje izkazalo, da so bile briljantne. Tako da bodite pogumni; samo zdelo se 
vam bo, da bodo drugi te nove ideje zasmehovali. Morate vedeti, da se v nefizičnih področjih 
odvijajo mnoge aktivnosti, da bi se vam pomagalo in čeprav ima vsakdo od vas lastne načrte 
za osebni razvoj, ste vi tudi del globalnega načrta in globalne zavesti. Vi zdaj aktivirate ta 
načrt in prebujate druge.

Prebujate se v valovih, medtem ko se vsak od vas uči, kako nositi informacijo in jo oddajati. Če 
bi se vsi prebudili naenkrat, bi to bilo precej kaotično. To bujenje se mora odvijati v skladu s 
tem, koliko boste sposobni priti vsemu temu na konec, zato ker bi dovajanje preveč svetlobe 
na nek element, ki je ne more prenesti, privedlo do preobremenitve varovalke. Če se električni 
tokovi ne uskladijo, se lahko telo uniči. 

Videli boste to. Videli boste, kako se bo neka bolezen, ki je povezana z živčnim sistemom in 
spominom,  širila  po  tem  planetu,  ker  ljudje  ne  bodo  sposobni  upravljati  s  to  energijo. 
Prestrašili se je bodo. Morda bodo odkrili neki svoj več-dimenzionalni del in pomislili, da so 
znoreli. Potem bodo postali obsedeni s prikrivanjem te svoje norosti od svojih žena, mož in 
otrok. Ljudem se bo »mešalo« od te energije, ker je ne bodo mogli razumeti.

Mi ne moremo dovolj poudariti, da je živčni sistem ključ za odpiranje vaših prastarih oči in 
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spregledanja ter za vaš spomin na to, kdo ste vi, odkod prihajate in kam greste. Vaš živčni  
sistem mora biti sposoben sprejeti te električne tokove v vaše telo, transducirati to močno 
energijo in jo umestiti znotraj telesa ter pusti telesu napredovati in se hraniti s pomočjo te 
močne energije, ki je v bistvu zavest. To je dobesedno, kar se dogaja.

To je, kakor da bi vzeli novorojenčka in ga hranili s tako vrsto hrane, ki bi ga prisilila, da zraste 
od  enodnevnega  dojenčka  do  tridesetletnika  v  enem letu.  To  je  primer  za  to,  kar  se  bo 
dogajalo z vami v naslednjih dvajsetih letih. Ta novorojenček bo dosegel trideset let samo v 
enem letu. Razmislite o tem, kaj bo ta otrok moral narediti  in kaj bo njegovo telo moralo 
integrirati vase, da bi tako zraslo. Razmislite o organih, funkcijah in hormonih.

Glede na to, da ste se vi posvetili nošenju svetlobe, obstaja znotraj vaše aure neka odprtina. 
Odprtina, ki tu obstaja, ustvarja steber svetlobe, tako da lahko določeni zaščitniki pridejo dol in 
delujejo kot čuvaji vrat, v smislu določanja, koliko energije lahko prenesete. Kljub temu, da 
vaš intelekt, um in ego lahko govorijo: » še več, še več, še več «, ti čuvaji vrat vedo, da vi kot 
nosilci Svetlobe, ki ste se opredelili za izvajanje določene naloge, ne morete biti izgubljeni. 
Razen če ste se odločili, da uničite samega sebe in odšli izven tistega, kar se imenuje najvišja 
volja v vaši volji.

Živčni sistem, ki predstavlja neko avtocesto v telesu, lahko napreduje samo v taki meri, v 
kateri vi predelujete podatke, ki prodirajo v vaše celice. Mnogi od vas še vedno čistijo tiste 
luknje v vas, ki so polne teme. Te luknje lahko izhajajo iz tega življenja – lahko izhajajo iz  
otroštva – pri nekaterih pa izhajajo iz nekaterih prejšnjih življenj.

Mnogi od vas se nahajate v tej pustolovščini že kakih 25 ali 30 let, medtem ko so se drugi 
ravno pridružili. To ne bo pri vsakem trajalo enako časa. Tisti, ki marljivo delajo že 30 let, so 
tisti,  ki  kažejo  pot.  Vi  ste  nastavili  vibracijsko  frekvenco,  ki  jo  na  novo  prihajajoči  lahko 
začutijo. Vi, ki ste se pred kratkim pridružili, morate iskati novo frekvenco in jo odkriti; mape 
so sestavljene, sedaj zadevajo vaše telo.

Vi potrebujete drug drugega. To, da delujete v harmoniji, je zdaj imperativ. Če ne boste delali 
v harmoniji, boste vedno prihajali do ustvarjanja Atlantid in vseh drugih uničenj. Harmonija je 
potrebna.

Prihaja čas, ko bodo mnogi od vas razporejeni na delo z Duhom, da bi oddajali te frekvence in 
pomagali drugim, da bi razumeli, kaj se dogaja. Valovi bujenja se bodo nadaljevali, Duh pa bo 
postal način bivanja na tem planetu. To je načrt za ta planet, kreativni kozmični žarki s strani 
Prastvarnika  pa  že  prodirajo  skozi  robove  vašega  galaktičnega  sistema  –  zelo  hitro  bodo 
prispeli sem. To je razlog, zakaj je tu prišlo do velikega zbiranja energij. Te energije želijo 
sodelovati v tukajšnji transformaciji, da bi bile pripravljene, ko bo to prišlo na njihovo lastno 
področje galaktične in univerzalne eksistence.

Dogaja se ogromna transformacija in kaj boste vi  storili  v zvezi  s tem, je odvisno od vas 
samih. Mi smo povedali, da se bo vaš svet razcepil na dva svetova in da se bodo tisti, ki se 
bodo premikali skupaj s Svetlobo, znašli v svetu Svetlobe. To razcepljanje se je ravno pričelo 
dogajati. Tiste entitete, ki želijo delati z višjimi vibracijskimi polji, ki predstavljajo Svetlobo in 
tiste,  ki  želijo  delati  s  polji  nižjih  frekvenc,  ki  predstavljajo strah,  temo, kaos,  kontrolo in 
zmedo, se zdaj pričenjajo polarizirati in izbirati strani. 

Tisti,  ki  delajo z nižjimi vibracijskimi polji,  vam bodo rekli,  da ste čarovnice in hudiči,  ker 
predstavljate nekaj, česar oni ne razumejo. Vi predstavljate spremembe, morate pa vedeti, da 
se večina ljudi na smrt boji sprememb. Ena od zanimivosti o človeški zavesti je, da je zavest 
stabilno utrjena. Pogoltnili ste ta koncept skupaj s trnkom, vrvico in svincem. Na ta način vi 
težite k temu: mislite, da brez stabilnosti in varnosti ne veste kdo ste. Da morda ne boste 
mogli eksistirati, da vas bo to morda uničilo.

Mi vam govorimo o mnogih ljudeh, ki jih vi poznate; nekateri so morda celo člani vaše družine. 
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Morali boste razviti ogromno količino potrpljenja in razumevanja za tiste, ki bodo začutili to 
energijo in ne bodo želeli odgovoriti nanjo na način, ki bi bil zanje koristen. Morda boste postali 
zelo popustljivi – morda boste celo dovolili drugim, da se sami uničijo, da bi se lahko naučili o 
vrednosti življenja.

Celo če se človeška bitja tega ne zavedajo na površinskem nivoju svoje zavesti, vi veste v 
najglobljih delih svojega bitja, da se premikate iz ene eksistence v drugo in nabirate izkustva, 
da bi vaša duša to lahko razumela ter predelala te podatke in vam dala nek pogled na realnost. 
Nekega dne boste sposobni pregledati življenja, v katerih je vaša duša eksistirala in držati 
energijo te duše enako, kot bi v roki držali kristal, opazovali boste njene raznolike površine ter 
iskre v njeni notranjosti, čutili in poznali boste to identiteto. Ko boste sposobni to storiti s svojo 
dušo, se bo potem duša lahko spojila z drugimi oblikami inteligence, katerih del je, ampak tega 
zdaj še vedno ne razume.

Mi  vas  zdaj  raztegujemo.  Želimo  vas  popolnoma  zmesti,  da  se  naelektrite.  Potem  boste 
uporabljali svojo radovednost, da vas povede v področja, o katerih, ne samo da niste nikoli 
razmišljali, ampak niste niti vedeli da bi sploh lahko obstajala. To je vaš namen – da dosežete 
nek  višji  nivo,  kjer  boste  sposobni  ustvarjati  novi  red  identitet  pogumno,  s  humorjem in 
samozavestjo.

Vse stvari so frekvence. Če bi vi vedeli kako hitro napredujete, bi si morda zaželeli sesti na 
stol, se prijeti za glavo in reči : »Jaz tega ne morem narediti.  To je res preveč zame.« Vi 
nenehno spuščate dol zaveso in se pretvarjate, kot da normalno živite svoje življenje in kot da 
se nič ne dogaja, medtem ko se nenehno nadgrajujete z vsemi vrstami sprememb, ki vas 
morajo primakniti bližje k višjim dimenzijam. Razmislite o tem in čutite, kaj boste dosegli v 
enem življenjskem obdobju. V naslednjih desetih do dvajsetih letih se boste spreminjali od 
gostih fizičnih bitij v bitja Svetlobe, v dobo Svetlobe. Ali si lahko predstavljate kaj takega?

Vse, kar počnete, celo ko jeste pico, vas vodi proti temu mestu na nek popoln Božanski način. 
V nekem trenutku boste razumeli pomembnost vsakega dogodka, v katerem ste sodelovali, 
kakor tudi integriteto celote.

V filmu »The Karate Kid«, je tisti deček zelo nestrpen med učenjem karateja. Najde mojstra in 
se niti ne zaveda, da ga je našel. Mojster mu nalaga naloge, za katere deček misli, da so 
izguba časa. Ne razume, da vsak delček, ki se ga uči, sestavlja večjo celoto. Vi ste kot ta 
deček.  Vsi  deli  se  zdaj  pričenjajo  sestavljati,  ampak  zaradi  vizije  vašega  ega,  vi  zdaj  ne 
razumete, da sestavljajo večjo celoto. Razporejeni boste na naloge in videli boste, da kar boste 
zahtevali, bo vaše. To je ta dobra novica.

Zavedajte  se  in  se  učite  prepoznavati,  kdaj  vaša  volja  ni  v  skladu  z  Božansko  voljo  in 
Božanskim načrtom – kdaj se preveč obremenjujete, ker se nerazumno obnašate. Poglejte se v 
ogledalo in se opazujte. Poglejte svoje oči, ker so indikator za celo vaše fizično telo. Ali so 
jasne? Ali ste sposobni jasno pogledati nazaj? Ali je vaš obraz skrčen, izčrpan ali sproščen? 

Kako se počuti vaše telo? Ali ste sposobni sesti in se sprostiti? Ali ste sposobni popraviti svoje 
telo ali čutite potrebo, da se priklonite naprej? Ali ste se pokrčili, ker ne morete držati energije 
v vašem telesu – tako da se vaše telo nenehno krči in zvija, ker ne ve, kaj početi? Ali vedno 
pokate s prsti ali si grizete nohte? Obstaja mnogo znakov, ki jih lahko opazujete. Poglejte okoli 
sebe in opazili boste, kdo ni sposoben integrirati energije.

Ko privedete to energijo v svoje telo in ste jo sposobni zadržati, bo vaše telo pričelo čutiti 
lahkoto. Vaša koža bo postala vitalnejša ali pa morda vaši lasje. Vaši lasje so odličen indikator 
vašega zdravstvenega stanja. Zdrav razum je, seveda, eden od vaših najboljših prijateljev, s 
katerimi se lahko družite. Zdrav razum vam bo povedal, kaj je prav in kaj narobe.

Občasno boste opazili, da ta energija postaja prevelika ter da niste mirni in osredotočeni. To se 
bo dogajalo vsakemu od vas v določenih trenutkih. Na nek način boste začutili, da se preveč 
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tega dogaja,  preveč podatkov bo,  ki  jih  bo treba predelati,  preveč ljudi,  s  katerimi  boste 
govorili in preveč vsega drugega se bo dogajalo. Ko se to zgodi, morate misliti o sebi kot o neki 
električni napravi in se izključiti. 

Enako, kot da ste opekač kruha, enostavno se izključite, da ste lahko izven uporabe. V takih 
časih je to, kar boste najbolj potrebovali – počitek. Nekateri od vas bodo potrebovali ogromno 
spanja v določenih časovnih obdobjih. Nikar ne mislite, da postajate leni in se ne jezite nase; 
to enostavno tako sprejmite. Prišli bodo trenutki, ko bodo nekateri od vas želeli spati tudi po 
18 ur. Storite to. To je potrebno. Ne zavedate se o krajih, v katere potujete in o delu, ki se 
opravlja  na vašem telesu,  medtem ko spite.  To je čas,  ko ste  izključeni  iz  te realnosti  in 
polnjeni z energijo ter poučevani iz drugih realnosti. Mostovi in vaše oči se bodo odprle med 
temi realnostmi in potem boste pričeli videti in nositi ta spomin.

Ko greste v kitajsko restavracijo, jeste kitajsko hrano; ne naročate hamburgerja. Ko greste v 
italijansko restavracijo, boste naročili lazanjo. Ta restavracija, ki se imenuje Zemlja, poseduje 
fizično telo, tako tudi vi morate tukaj delovati iz tega fizičnega telesa.

Mi  govorimo  tako,  da  uporabljamo  enostavne  pojme,  da  bi  nas  lahko  bolje  razumeli.  Ni 
pomembno, kako smešne so te naše metafore, mi enostavno želimo, da vi to razumete. Tako, 
vi se nahajate tukaj v restavraciji Zemlja, naseljujete Zemljino telo, zato ker je to tisto, kar je 
tukaj  dostopno.  Tukaj  se  ne  servira  nič  drugega,  nobenih  praznih  obljub.  Vi  boste  v  to 
restavracijo prinesli  nove recepture – recepte, ki  so periodično že bili  preizkušeni in so se 
pokazali za pravilne, ne povsod, temveč tu in tam.

Zapomnite si, Zemlja je bila zapečatena pred mnogo eoni. Zemlja je bila ustvarjena, da bi bila 
neka stvar in potem je po nekaj milijonih let obstoja bila popolnoma vržena iz ritma. Mnogi od 
vas ste se tukaj inkarnirali v mnogih zaporednih primerih in postali resno frustrirani, ker ste 
vsakič, ko ste se inkarnirali, imeli namen nekaj narediti, v več kot pol primerih pa ste pozabili, 
kaj to je.

Nekateri od vas so bili sposobni doseči nivo mojstrstva na tem planetu ter se izviti odtod s 
pomočjo vnebovzetja ali ascenzije. Nekateri od vas so se zavzeli, da bodo tukaj v času, ko se 
ta karantenska izoliranost privede h koncu. Zaradi vas in mnogih drugih, ki se nahajajo na tem 
planetu ali obkrožajo ta planet, je bilo rojeno to časovno obdobje.

Pomoč zdaj prihaja skozi vse življenjske avenije, ampak drugi ne morejo opravljati dela za vas, 
ker ste vi ustvarili življenje na tak način, da se neka vrsta mora samo-motivirati ter se razviti,  
da  bi  bila  močna.  Tisti  od  vas,  ki  imate  neverjetno  dosti  znanja,  ste  se  odločili,  da  se 
inkarnirate v to vrsto, da bi s svojim primerom opogumili in spodbudili ostale, ki tega ne bi  
mogli storiti sami. 

Vi ustvarjate nove poti bivanja s tem, da oddajate to, kdor ste vi. Ko se zberete v nekem 
prostoru na seansi kanaliziranja, nenehno zahtevate, da vas opominjamo in spodbujamo na 
vaši poti. Nekateri od vas mislijo, da ne bodo uspeli brez opogumljanja. Mi to razumemo. To je 
tudi razlog, zaradi katerega smo zdaj tukaj za vas, večino časa in z ogromno potrpežljivosti. Mi 
bi vam radi dali možnost, da vzamete pravico do tega, kar vi že ste.

Ena od končnih realnosti na tem planetu, ki jo vaša vrsta mora razumeti, eden od največjih 
izzivov, s katerimi ste se srečali, je to, kar pomeni smrt. Mi vas lahko prepričamo v mnoge 
stvari, ampak nam je težko prepričati vas v dejstvo, da ne rabite umreti. V tem času ne rabite 
fizično pustiti  svojega telesa za seboj na tem planetu. Ali  si  lahko predstavljate, da boste 
enostavno spremenili vibracijo fizičnega bitja in vzeli svoje telo s seboj, ker boste preuredili 
svojo molekularno strukturo?

Doseganje vnebovzetja in zaključek vaše avanture tukaj je možno za mnoge vrste na tem 
planetu. Nekateri izmed vas so že bili vnebovzeti s tega planeta in ste se vrnili nazaj, da to 
spet storite in drugim pokažete pot. To je bila veličastna pustolovščina, oditi odtod s pomočjo 
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procesa ascenzije. To je zahtevalo mnogo življenjskih obdobij treninga, enega za drugim, da bi 
se vi temu posvetili. Da bi to lahko storili, ste morali živeti v družbah, ki niso bile materialne 
ter živeti v veliki bližini narave.

Zdaj ste vi, ki ste to že storili, prišli nazaj. Vaša naloga je, da ste vnebovzeti s tega planeta, da 
bi bili sprejeti, dobesedno, s strani višje kozmologije matičnih ladij. Povzpeli se boste v mesta 
iz Svetlobe in boste sposobni nahajati se v teh drugih realnostih, ki so povsod okoli vas, za 
katere vi enostavno ne dovoljujete svojim očem tretje dimenzije, da bi jih videle. 

Vi  boste opravili  to svojo nalogo na Zemlji  in  Zemlja bo doživela svojo tranzicijo.  Ona bo 
prekrasen dragulj  v tem vesolju. Morda se boste zadržali  še nekaj let,  da bi  pomagali  pri 
ponovni izgradnji in obnovi te nove Zemlje. Ampak po nekem času si boste zaželeli prevzeti 
nove misije v transformiranju nekih drugih svetov. Zapomnite si: vi ste odpadniki in ljubite 
vznemirjenja. Tako boste najverjetneje pustili ta planet drugim, da v njem uživajo, vi pa boste 
nadaljevali z neko novo misijo.

Ascenzija je cilj  tega planeta. Prišel bo čas, ko bo to edini način za ljudi, ki živijo na tem 
planetu, da ga zapustijo. Ko enkrat zapustite Zemljo, boste šli na mnoga druga mesta. Vi boste 
pokazali sebi in ostalim vaše vrste, da to telo, ta stvar, ki se zdi tako težka za kontrolirati, da je 
to pravzaprav rezultat neke Božanske simfonije ter da vi, v svoji zavesti, lahko z njim storite, 
karkoli si zaželite. Karkoli.
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17. JEZIK SVETLOBE

Avatarji in mojstri, ki so zdaj prepredli mrežni sistem tega sveta, so s seboj prinesli  svoje 
osebno orodje za poučevanje. Orodje, ki se uporablja na tem planetu, spada v artefakte, ki  
niso iz vaše dimenzije, simbolične oblike, ki dobesedno imajo svoje lastno življenje. Tvorijo to, 
kar je poznano pod imenom Jezik Svetlobe.

Vi  ste  implantirani  z  neko strukturo,  geometrično obliko,  ki  spodbuja določene informacije 
znotraj vas. Omogoča tudi tistim, ki delajo z vami, pošiljanje informacij direktno v vaše bitje. 
Velika večina vas je implantirana, če pa še niste, pa boste kmalu, če izberete to, da se odprete 
in uskladite. Nihče ni implantiran, ki si tega ni izbral. 

Ta  struktura  jezika  svetlobe  je  neki  način  sprejemanja  informacij  in  energije,  da  bi  se 
pripomoglo k vašemu razvoju. To je metoda učenja brez potrebe, da se to počne s pomočjo 
knjig ali vašega uma. Vključuje odpiranje sebe verovanju, da resnično obstaja neka hierarhija, 
ogromna in izven vaših sposobnosti razumevanja, ki dela z človeštvom od njegovega začetka.

Ta  hierarhija  dela  z  ljubeznijo,  neguje  to,  kar  vi  ste  in  je  sposobna  videti  skozi  časovne 
mehanizme,  ki  so  šifrirani  v  planetu,  da  je  zavest  pripravljena  na  razvojni  skok.  Obstaja 
približno 144.000 članov te duhovne hierarhije, ki je vpletena v mrežni sistem tega planeta v 
tem času. Vsak mojster ima svoj lastni pečat, ki predstavlja en del Jezika Svetlobe, vi pa imate 
144.000 energetskih pečatov, ki bodo na koncu vliti v notranjost vašega bitja.

Na začetku boste delali z dvanajstimi oblikami, ki jih telo lahko prenese. Mnogo kasneje, ko 
pride do transformacije, bo prišlo tudi do infuzije vseh 144.000 simboličnih jezičnih struktur 
skozi vaše bitje. To bo razvoj, ki se ga ne da pojasniti v tem življenjskem obdobju. Ta mutacija 
predstavlja proces, ki se odvija znotraj vas in vam bo dovolil, da se premaknete v neko drugo 
doživljajno območje.

Vsaka  oseba  na  planetu  ima  potencial,  da  se  premakne  skozi  to  mutacijo.  Mnogi  bodo 
zaustavili ta proces, ker si želijo uskladiti se z višjo zavestjo. Ko se zavedate, kdo ste vi, je to  
ena stvar. Ko se pričnete zavedati Božanske Zavesti, ki seje svoje seme na tem planetu – 
nekega ogromnega intelekta, ki ljubi in ki dela z vami – in ko prikličete to zavest z željo, da 
postanete njen del, boste implantirani z geometrijskimi oblikami.

Te  oblike,  ki  se  implantirajo,  prihajajo  v  različnih  oblikah,  kot  je  na  primer  piramidalna 
struktura.  Zakaj  je  piramida  tako  pomembna?  Na  tem  planetu  in  po  celem  vesolju,  se 
uporablja piramidalna struktura, da bi predstavila ogromno enotnost zavesti. To je struktura, ki 
jo je najtežje narediti, z vsemi svojimi mnogoštevilnimi aspekti in je tudi struktura popolnosti. 
To je struktura, ki zbira energijo z Zemlje in jo pošilja izven nje.

Geometrične oblike krogle in spirale bodo tudi implantirane v vas. Spirala je priljubljena pri 
mnogih  od  vas,  ker  ste  se  zadrževali  znotraj  mnogih  kultur  in  družb,  kjer  je  bila  spirala 
uporabljana za posredovanje mnogih idej. Implantirane bodo tudi strukture paralelnih linij in 
prizme. In seveda bo tu tudi struktura Merkaba vozila, ki je pet-strana figura.

Ta pet-strana figura predstavlja figuro človeškega bitja v svojem najbolj neomejenem stanju, 
popolnoma svobodnega človeka. Nekateri od vas poznajo to kot simbolično obliko po imenu 
Merkaba vozilo. To je risba človeka brez kakih koli omejitev. To je človeško bitje, ki je sposobno 
letenja, kar je nekaj, za kar vas večina misli, da ni možno. Ta implantat prihaja takrat, ko se 
resnično posvetite nečemu, kar prej ni bilo mogoče.

Kateri implantat bo implantiran v vas je odvisno predvsem od vaše zahteve za usklajevanjem. 
To bo odvisno tudi od tega, če verjamete v to, da so se te entitete odločile, da so vam na 
razpolago, če se vi odločite, da ste njim na razpolago. Ko se pričnete odpirati in dovoljevati 
temu, kar imenujete čudeži ali veličastni dogodki, da se manifestirajo v vašem življenju, bodo 
to tudi pričeli.
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Mnogi  od  vas  bodo  pričeli  z  implantatom  kroga,  ker  predstavlja  Božjo  obliko  enotnosti, 
vseobsežnosti. Nekateri od vas bodo izbrali implantiranje piramidalne strukture, ker ste imeli 
mnogo življenj z odkritimi in še neodkritimi piramidami, na vsem tem planetu. Vi mislite, da je 
ta realnost poznana, ampak obstajajo mnoge stvari, ki so še vedno neodkrite, ker drsijo iz ene 
realnosti v drugo. Globoko v džunglah obstaja mnogo zakopanih piramid, pod nasipi zemlje. 
Obstaja še mnogo čudes za odkrivanje.

Tisti od vas, ki so voljni verjeti, da meje resnično ne obstajajo, bodo sposobni vzeti Merkaba 
strukturo in se  premakniti  izven Zemlje,  medtem ko še vedno živijo na njej.  Želja,  da to 
storite,  mora  obstajati  v  vas,  če  boste  implantirani  z  Merkabo.  Nekateri  so  že  poskušali 
potovati s tem in vi veste, kako se to lahko uporabi v vašem bitju.

Ko vi iskreno pokličete Merkabo k sebi in ste pripravljeni dobiti občutek, kaj to v resnici pomeni 
– biti neomejena zavest, ki potuje z vašim telesom, ampak da pri tem vaše telo ne zapušča 
tega  planeta  –  to  je  trenutek,  v  katerem bo  prišlo  do  implantiranja.  Merkaba  ni  najvišji 
implantat, kakor tudi ne obstajajo najvišji in najnižji implantati. Do implantiranja pride, ko to 
odgovarja  vašemu  osebnemu  razvoju.  Ko  postanete  enkrat  implantirani,  bo  prišlo  do 
nenehnega procesa pritekanja novih oblik v vaše bitje.

Vi ne izbirate zavestno oblik, ki bodo v vas implantirane. Izbirate pa življenje, ki ga imate in ki  
vas odpira k strukturam Jezika Svetlobe. Vi si vsak dan izberete to, kar je za vas pomembno. 
To je pristop k tem oblikam. Skozi to poroko energij boste na koncu vsi vsebovali to abecedo 
Svetlobe znotraj vaših bitij in ta abeceda Svetlobe vas bo učila. 

Če ste sanjali geometrične oblike, potem je to pokazatelj, da te oblike delajo z vami. Ali pa ste 
morda radi preučevali geometrijo v šoli. Če veste, s čim ste implantirani, potem vidite, katere 
oblike vam najpogosteje pridejo v misli, ali pa vam delujejo večje od ostalih. Obstajajo tudi 
mnoge oblike, ki niti nimajo svojih imen. Tudi take oblike bodo, ki jih boste lahko prepoznali in 
bodo kasneje spremenile svojo obliko tako, da je vaša zavest ne bo mogla prepoznati.

Spirala je ena od osnovnih oblik geometrije Jezika Svetlobe. To je neki most, učenje samo po 
sebi.  Njena oblika  je  kodirana z  informacijami  in  ko  potujete  s  spiralo,  se  vam lahko zdi 
neskončno. To vam kaže, da je potovanje po notranjosti vašega bitja neskončno, enako kot 
potovanje izven vašega bitja. Vi boste, kot vrsta, sposobni razdeliti svojo zavest, lahko boste 
šli v obe smeri, tako da se zavest lahko poveže. Ko greste na neskončno potovanje znotraj vas 
in neskončno potovanje izven vas, se boste pridružili povezani spirali, v kateri je univerzalna 
resnica.

Mi smo povedali, da celice vašega telesa vsebujejo zgodovino celega vesolja. V najboljšem 
primeru  boste  spoznali  obstoj  te  zlate  knjižnice  znotraj  vas  v  trajanju  tega  življenjskega 
obdobja in se naučili brati, kar se tam nahaja. Trik je v tem, da se gre v obe smeri, noter in  
ven, da bi se razumelo, da je oboje enako.

Spirale obstajajo v mnogih dimenzijah. Ko vizualizirate spiralo, čutite, da jo poznate, ampak na 
začetku poznate samo en njen aspekt. Ko pričenjate odraščati s spiralo, boste ugotovili, da ima 
spirala toliko dimenzij, da bi jo lahko preostanek neskončnosti – če uporabimo vaše pojme – 
preučevali. Ona raste. Spirala je ključ za doseganje tistega, kar se nahaja znotraj vas. Vaša 
DNK je v obliki spirale. Spirale so povsod okoli vas, Jezik Svetlobe pa potuje po svetlobno 
kodiranih vlaknih, ki se tudi oblikujejo v spiralno obliko. To je nekaj, kar ima doživljajsko bistvo 
in bo raslo za vas.

V vaših meditacijah začutite, kako vas nosi spirala, kakor da bi jahali na tornadu. Potem pa, 
namesto  da  bežite  pred  njim,  ostanite  tu  in  začutite,  kako  vas  vleče  v  svojo  notranjost. 
Zajahajte ga, to so vrata za druge realnosti.

Te geometrične oblike Jezika Svetlobe predstavljajo skupek doživetij posameznikov, ki so se 
inkarnirali na tem planetu, kršili in zaobšli zakone človeštva, se budili k visokim sposobnostim 
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in se potem manifestirali v smislu jezika in geometrijskih komponent. Včasih so te energije na 
Zemlji  obstajale  kot  moški  in  ženske.  Oni  so  se  razvili  v  te  geometrijske  oblike  tako,  da 
obstajajo v tej sferi aktivnosti enako, kot vi obstajate v svojem telesu. Te entitete obstajajo v 
nekem jezičnem sistemu ali geometrijskem sistemu.

Obstajajo vesolja takih sistemov, v teh časih pa vi dobivate obiske iz teh vesolj. Obstajajo 
krogi in druge geometrijske oblike, ki se postavljajo v žitna polja in so vam zdaj nepojasnljivi. 
Te oznake, vtisnine, predstavljajo frekvenco, ne pa neki proces ali delo. Obstaja neka pesem 
ali zgodba ali jezik, ki se implantira na površino Zemlje s pomočjo jezičnih simbolov. Ti simboli 
prihajajo, da bi vzpostavili neko določeno frekvenco in njihovo število se bo povečevalo.

Na koncu koncev bodo nekateri  od  vas  gradili  hiše  v  geometrijskih  oblikah,  ki  niso  samo 
pravokotniki in kocke. Mnoga naselja na Plejadah nimajo oblik, ki so vam znane, ampak tam 
vedo,  da  oblike  in  koti  zadržujejo  energijo.  V  astrologiji  je  znano,  da  imajo  določeni  koti 
energetske  točke  in  da  se  določene  stvari  dogajajo  v  določenih  točkah.  Enako  je  z 
geometrijskimi oblikami. 

Velika  piramida  je  vsa  v  zvezi  z  uporabo  kotov  in  oblik.  Energija  se  zbira  v  kotih  in 
geometrijskih oblikah, vi pa se lahko naučite, kako ustvarjati te oblike in živite v njih in okoli 
njih. Energije se formirajo in prenašajo na ta način. Vi boste odkrili tudi, da imajo določene 
oblike določeno moč in da so določeni koti neprijetni za vas, ko se zadržujete v njih. Včasih je 
bolje spati v sredini sobe, kot pa da namestite svojo posteljo v kot devetdesetih stopinj, zato 
ker devetdeset stopinjski koti »zaklepajo« energijo. V sredini sobe, energija teče okoli vas.

V tri-dimenzionalni realnosti se odpirajo mnogi portali,  da bi omogočili  evolucijo na Zemlji. 
Nekaj časa je bil ta planet zapečaten in postavljen v karanteno, ker so tu obstajale določene 
sile, ki so bile v vojni. Na tem planetu je bilo neverjetno dosti velikih vojn, nekateri sledovi teh 
vojn so še zdaj vidni, v obliki popolnoma pustih področij na tem planetu. To je bil čas kaosa in  
zmede, ko so se Bogovi Ustvarjalci bojevali proti Bogovom Ustvarjalcem.

Za časa zadnjega vala vojn, pred deset do dvajset tisoč leti, je bila zemlja zapečatena, zato ker 
so bitja, ki so delovala na bazi Svetlobe izgubila to bitko. Veste, Svetloba ne zmaguje vedno. 
Svetloba ni  vedno zmagovalec v tem smislu,  v katerem vi gledate na zmagovalce, ker se 
Svetloba mora učiti, kako se naj integrira z vsemi deli sebe. Prastvarnik je v vseh stvareh, 
Svetloba in Tema pa sta dela Prastvarnika. Odtod, Svetloba mora v sebi integrirati tudi mračne 
dele sebe.

Čas je orkestriral in povezoval dogodke. Določeno število časovnih ciklusov je moralo miniti po 
teh zadnjih vojnah,  da bi  se lahko energetski  portali  na tem planetu ponovno odprli  in bi 
Svetloba lahko ponovno vstopila. To je ravno to časovno obdobje. Svetloba se zdaj privaja, da 
bi še enkrat prišla na ta planet in se povečuje vsak dan. Da bi ta energija lahko potovala skozi 
vašo zavest, se mora namestiti na tem planetu.

Inteligenca se prebija v obliki valov, ki oblikujejo geometrijske oblike na Zemlji. Ne gre za to, 
da bi neka vesoljska ladja priletela dol, naredila znak v žitu ponoči in potem odletela. Čeprav 
so nekateri krogi res nastali med letenjem vesoljskih plovil, se lahko inteligenca zamaskira v 
katerokoli obliko želi. Inteligenca zelo pogosto prihaja v obliki vala. Prišel bo čas, ko po Zemljo 
zalil val Svetlobe.

Inteligenca je izven pogovorne ali  pisane besede,  ker je  to  frekvenca,  ki  včasih prihaja v 
geometrijskih oblikah. Pitagora je opažal samo delčke vsega tega, pa ljudje njegove geometrije 
niso  mogli  razumeti.  Geometrija  je  razvita  inteligenca,  skupek  doživetij,  ki  lahko  prenaša 
ogromne količine informacij. Pravzaprav se znaki v žitu ustvarjajo s pomočjo zvoka, ki je izven 
človeških frekvenc, da bi se implantirale te jezične oblike. Na začetku, v mnogih primerih so 
bile te oblike krogi. One se potem razvijajo v trikotnike, linije in mnoge druge stvari.

Ti znaki so najpogostejši v Angliji  in po vsej Evropi. Seveda se nahajajo tudi na področjih 
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nekdanje Sovjetske Zveze in Južne Amerike. Pojavljajo se celo v ZDA, čeprav se nekateri ljudje 
trudijo to prikriti. Mi vemo, da se nekatere od vaših radio in tv postaj pripravljajo narediti 
oddaje o teh znakih v žitu. Videli bomo, kako se bodo pretvarjali, da o tem nič ne vedo. To bo 
zanimivo.

Te geometrijske oblike so kot hieroglifi.  Hieroglifi  in piktogrami, izrezljani v kamnu na tem 
planetu, pomenijo podobno manifestacijo inteligence. Z drugimi besedami, če bi nekdo bral 
hieroglife, vklesane na Rozeta Kamen (Rosetta Stone, op. prev.), bi mu ti hieroglifi govorili 
določeno stvar. Če pa se bi nekdo uspel spomniti tajnega jezika svečenikov, bi mu ti hieroglifi  
govorili  neko drugo stvar.  Če pa bi  nekdo bil  sposoben razumeti  jezik Bogov Ustvarjalcev, 
potem bi mu ti hieroglifi govorili nekaj popolnoma drugačnega.

Ti krogi in druge geometrijske oblike, ki se postavljajo na Zemljo, so tu, da bi vam pomagali 
obdržati frekvenco ter z njo upravljati in da bi vas opogumili,  da živite svojo Svetlobo. Na 
razpolago vam dajejo frekvenčne informacije na zelo subtilen način in nihče jih še ne more 
popolnoma pojasniti.

Te geometrijske oblike so povezane med seboj in če bi se pojavile vse skupaj in naenkrat na 
žitnem polju nekega pridelovalca, bi se jim zagotovo takoj nekaj zgodilo. Razporejene so od 
enega do drugega kontinenta in premikajo pas frekvence okrog tega planeta, ki bo pomagal pri 
aktiviranju mrežnega sistema Zemlje. Omogočile vam bodo, da se ne počutite tako čudno v 
zvezi s vsem tem, kar veste ter da se počutite prijetneje, ko bo prihajalo do sprememb v 
frekvencah.

To je samo malo od tega, kar znaki v žitu počnejo.  So precej  zanimivi.  Mnogi  od njih  so 
konstruirani s strani tistih, ki jih nekateri imenujejo Vnebovzeti Mojstri (Ascended Masters, op. 
prev.).  O njih obstaja tudi neka šala.  Vi  morate razumeti,  da nekatera bitja,  ko postajajo 
razvitejša, tako razvijajo tudi ogromen smisel za humor. Oni vidijo humor v vseh stvareh.

Kot smo že rekli, geometrijske oblike so nosilci inteligence. One so frekvenčni valovi, ki se 
lahko  modulirajo  in  spreminjajo.  Geometrijske  oblike,  ki  prihajajo  na  Zemljo,  so  podobne 
energetskim ogradam ali energetskim hieroglifom. Vsebujejo inteligenco in so sestavljene tako, 
da povežejo in tvorijo inteligentno energetsko mrežo okoli planeta. Ta energetska mreža bo 
imela frekvenco, ki jo bo človeštvo lahko uporabljalo, da bi se razvilo.

V tem času ta jezik še vedno ni popolnoma prisoten na tem planetu. Ti glifi prihajajo na Zemljo 
kot  rezultat  nekega določenega razvoja  zavesti.  Delujejo  na  mestih,  ki  so  tako imenovani 
»vorteksni centri«, ki jih zdaj pritegujejo noter. Preko milijarde let, kolikor je Zemlja v orbiti, so 
bili ti centri prekriti in zakopani. Nekateri od njih so postali latentni, mnogi od njih pa se zdaj 
ponovno zbujajo, zato ker se plomba okoli tega planeta zdaj počasi trga.

Znaki v žitu so nek zunanji odraz zavesti. Prihajajo v vašo realnost, da bi vam pokazali, da 
racionalni um ne more kontrolirati vseh podatkov, ne glede na to, kako rad bi to naredil. Ta 
dogajanja se križajo s kodiranjem zavesti  vseh človeških bitij.  Kadarkoli  se realnost ne da 
pojasniti, se v zavesti formira nek nov prostor.

Znaki  v  žitu  so  popolnoma izven  logičnega  uma.  Odtod prisiljujejo  ljudi,  da  razširijo  svoj 
dogovorjeni pogled na svet, ker realnost, kakršna je bila prej oblikovana, ne more zajeti teh 
podatkov kot ene možnosti. Oni so sprožilec. Oni vodijo realnost, da se premakne izven svojih 
lastnih mej.

Obstaja določeno število razlogov za obstoj znakov v žitu. V bistvu obstajajo, da bi prisilili to 
realnost, da se premakne – da vas vodi proti temu, da čutite in ne razmišljate. Večina tistih, ki 
raziskujejo te znake, o njih razmišljajo, namesto da bi jih čutili. Velika Britanija je zasuta z 
njimi  zato,  ker  imajo  Britanci  zelo  logično  orientirano  zavest.  Čeravno  je  v  področje 
Britanskega otočja vtisnjeno mnogo megalitskih spiral in kamnitih oblik, ki so intenzivno vlivala 
v ljudi intuitivne sposobnosti.
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Ta fenomen ne vsebuje v sebi nobene logike. On vodi neko logično orientirano družbo, da bi  
priznala nekaj, kar nima smisla in to se počne na zabaven in očiten način, brez ustvarjanja 
grožnje kateremukoli pogledu na realnost. Če bi nekje prišlo do spuščanja vesoljskih ladij, bi 
prišlo do vznemirjenja ljudi. Ko pa se koncentrični krogi postavijo na neko žitno polje, brez da 
bi  se  stebelca  pri  tem polomila  in  umrla,  potem se  nihče  preveč  ne  vznemirja.  Ali  zdaj 
razumete, kako se te energije igrajo z vami? Nekatere stvari je treba početi tako, da se pri tem 
ne preobremenjujejo vaša tokovna kolesa.

Ta  jezik  se  uvaja  na  ta  planet  kot  neka  zgodba,  -  neki  glif  informacij,  ki  vsebuje  neko 
frekvenco, da bi vam pomagal, da vi obdržite vašo lastno frekvenco. Kakor se vi zbujate, tako 
je tudi drugim lažje, da vas prepoznajo in »preberejo«. Vi se ves čas nahajate pod nadzorom, 
ker obstajajo mehanizmi, ki spremljajo evolucijo in lokacijo zavesti. Ko zavest enkrat doseže 
določeno stopnjo, se dovaja pomoč od zunaj, da bi se osnovala druga življenjska področja te 
frekvence.

Z drugimi besedami, recimo da vi  odprete neko restavracijo in postane zelo popularna. Vi 
upravljate z njo, jo vzdržujete in prodajate dobro hrano. Potem pa nekdo pride in reče: »Kaj 
misliš o verigi teh restavracij? Razširimo to povsod.« Te geometrijske oblike vam pomagajo, da 
razširite frekvenco povsod po tem planetu in da to frekvenco vzdržujete.  Dvigujejo vas in 
vodijo do nekega novega nivoja dosežkov.
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18. SIMFONIJE ZAVESTI

Svetloba vas informira. Dviguje vas, ker kadar ste informirani, se počutite močnejše. Ko niste 
informirani,  se počutite nemočno. Zvok je drugi način za prenašanje informacij,  ker je del 
Svetlobe. Vam se lahko zdi, da sta zvok in svetloba dve različni stvari, ker iz vašega kota 
gledanja vi vidite svetlobo z očmi, zvok pa slišite z ušesi. Glede na to, da uporabljate dve 
različni  čutili  za percepcijo zvoka in svetlobe,  se vam zdi,  da sta svetloba in zvok ločena. 
Pravzaprav sta tesno povezana. Zavita sta en v drugega, ker oba nosita informacije.

V  mnogih  strukturah,  ki  so  zgrajene  na  tem planetu,  posebej  v  starih  in  prastarih  svetih 
zgradbah, so informacije shranjene v kamnu. Na enak način so informacije shranjene v vaši 
skeletni  formi.  Ko  vi  dovolite  zvoku,  da  potuje  skozi  vas,  odklene  prehod  in  dovoljuje 
informaciji, da prične teči in preplavi vaše telo. Zvok tudi prodira v telo, vpliva na vibracije 
Zemlje in dovoljuje prestrukturiranje molekularnega reda informacij. Tisti od vas, ki pri delu z 
drugimi  (njihovimi  telesi)  uporabljajo  zvok,  tudi  s  tem  pripeljejo  do  molekularnega 
prestrukturiranja in  ustvarjajo odprtino, da bi  informacija  lahko tekla in  preplavila telo. Ta 
način dela bo postajal globlji in globlji.

V Tibetu, kjer so mojstri, ki so bili sposobni transcendirati realnost, umrli, so bila njihova telesa 
ohranjena in čuvana, da bi razpadla skozi naravni proces, ker je bila njihova skeletna forma 
zelo senzibilna na frekvence. Informacije so shranjene v kosteh in kamenju. V nekih krajih v 
Tibetu, kjer se v določenih monaških sektah njihova kontinuiteta lahko spremlja celo tisoče let 
nazaj,  so  shranjene  lobanje  starih  mojstrov.  Imajo  skrivne  prostore,  kjer  so  shranjene  te 
lobanje.  Ko  nekdo  vstopi  v  te  prostore,  lahko  s  pomočjo  zvoka  določi,  kolikšna  je  bila 
inteligenca ljudi, ki so jim nekoč pripadale lobanje.

Ali  vi  razumete,  zakaj  so  bile  oblikovane  kristalne  lobanje?  Kristalne  strukture  so  kot 
holografski računalnik in lahko razvitemu človeku ali človeku, ki je s to frekvenco sinhroniziran, 
pošljejo neverjetne količine informacij.  Oblikovane so kot lobanje, da bi  služile kot koda v 
razumevanju vaše lastne lobanje, kot tudi za razumevanje, da so vaše kosti zelo dragocene.

Zvok je orodje za transformacijo. Čuvaji Frekvence, in to je tisto, kar vi morate postati, se 
učijo modulirati frekvenco, ki jo držijo skozi zvok. Zvok lahko prodre skozi katerokoli stvar, 
premika molekule in preureja realnosti.

V starem Egiptu,  je  bil  ankh,  ali  simbol,  ki  je  predstavljal  življenje,  pravzaprav modulator 
frekvence.  Uporabljali  so  ga  posamezniki,  ki  so  bili  mojstri  v  čuvanju  frekvence.  Ankh  je 
podoben akustični vilici in lahko preusmerja zvok. Na ta način je bil uporabljan pred mnogo 
časa.  Preden  boste  sposobni  uporabljati  zvok  kot  stari  Egipčani,  boste  morali  pokazati  in 
demonstrirati vašo integriteto.

Morali boste skozi iniciacijo ali testiranje, da bi se videlo, če ste primerni in ali se vam lahko 
zaupa takšna moč. Ta planet še ni zrel, da bi se taka vrsta energije lahko položila v katerekoli 
roke. Če bi vi lahko to vrsto dela že zdaj izvajali na sebi, vaše življenje ne bi bilo varno, ker bi 
se okoli vas takoj znašlo ogromno takih, ki bi želeli zlorabiti vaš talent. Možnosti vam bodo 
dane, šele ko boste zreli zanje.

Vi  seveda lahko pričnete  delati  z  zvokom in  mu dovoljujete,  da  se  igra z vašim telesom. 
Osredotočite se, očistite svoj um in dovolite tonom, da gredo skozi vas. Stare šole misterijev 
so delale z zvokom na ta način in to je zelo močna tehnika, če se jo uporablja v skupinah. Čez 
nekaj let, še v tem desetletju, se boste začudili  rezultatom vaših kooperativnih zvokov, ali 
simfonij zavesti, ki se bodo same izvajale.

Če vi skupaj proizvajate zvoke, vam bo pokazano, kaj lahko storite, ne da bi do takrat vedeli, 
da to zmorete. Naučili se boste uporabljati in kultivirati to energijo, da bi kreirali lastni ankh. 
Ko vi otroku kupite plastelin, otrok na začetku ne ve, kaj vse lahko iz tega ustvari, tako da vi 
pričnete  izdelovati  male  kroglice  ali  špagete,  da  bi  otrok  lahko videl,  kake  možnosti  so  v 
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plastelinu. Ko se je otrok nekaj časa igral z plastelinom, bo odkril lastni smisel za kreativnost.

Kreativna oblika zvoka vam bo za začetek pokazana kot potencial. Vi ste vodeni in orkestrirani 
skozi uporabo zvoka. Sčasoma boste sami odkrili,  kaj vse zvok lahko doseže. Potem boste 
postali drznejši in se boste učili o kreiranju z zvokom. Energije se uvajajo na ta način, da bi 
obstajala varnost, da se ne zlorabijo, da se vi ne izčrpate preveč ali pa preveč pretiravate 
zaradi vaše zagnanosti.

Z uporabo boste šli zelo daleč, potem ko boste delali z njim nekaj časa. To je, kot bi dali zelo 
močno orodje nekemu otroku. Brez odgovarjajoče zavesti bi vi lahko počeli stvari, ne glede na 
posledice tega, kar počnete.

Razmislite o tem, kaj zvok počne na stadionih ali avditorijih. Navijanje za eno skupino in vpitje, 
ustvarja  neko  določeno vzdušje.  Ko vi  v  skupini  ustvarjate  zvok skupaj,  ustvarjate  lastno 
vzdušje. Vi takrat dovoljujete določenim energijam, da se izražajo skozi vaše telo kot skozi 
instrument.

Vi zavračate vaša že ustvarjena mišljenja in dovoljujete različnim melodijam in energijam, da 
uporabljajo  vaše  fizično  telo  kot  možnost,  da  se  predstavijo  na  planetu.  Pravzaprav  vi 
doživljate življenjsko moč teh energij, ki jim dovoljujete, da se izražajo skozi vas same. Vi 
postajate  kanali.  Ravno  tako  kot  ta  naš  kanal  (mišljena  je  Barbara  Marciniak,  op.  prev.) 
dovoljuje, da pridemo v vašo realnost skozi njeno telo, vi dovoljujete vibracijam, da skozi vaša 
telesa  in  z  vašo  pomočjo  pridejo  na  planet  v  vsem svojem sijaju.  Vi  rojevate  nekaj.  Vi 
ustvarjate možnost in ena energija izkorišča to možnost.

Emocija,  ker  prinaša  občutek  in  vas  z  občutkom povezuje.  Dovoljuje  vam,  da  prepoznate 
različna stanja zavesti. Logični um vam ne dovoljuje, da bi prepoznali različna stanja zavesti, 
ker se um čvrsto drži lastne identitete. Logični um je zaklenjen v meje EGA in ne želi priznati  
drugih  področij.  Občutek  pa  vedno priznava  druga  področja,  ker  vi  preko  občutkov  znate 
razlikovati. Vi lahko berete znake in definicije s pomočjo energije, ki jo imenujete občutek. To 
je  pravzaprav  neka  vibracija.  Zvok  proizvaja  stanja  emocionalnih  občutkov.  Ko  vi  kreirate 
harmonije  zvokov,  to  vaše  telo  na  nekaj  spominja.  To  spominja  vaše  telo  na  SVETLOBO, 
globoko KOZMIČNO LJUBEZEN in na DRUGE SVETOVE.

Vaše  telo  občasno  prevzame  radost,  občasno  pa  silno  močna  žalost.  Zahteva  in  najde 
frekvenco, ki jo je iskalo, spomnil nanjo pa jo je zvok. Ko vi dovolite, da zvok igra po vašem 
telesu, boste odkrili dolgo iskano frekvenco. Ta frekvenca je povezana z razvojem DNK spiral v 
vašem telesu.

Zvok  je  prenosnik,  ki  vas  povezuje  z  višjimi  čakrami  izven  vašega  telesa,  ker  vi  nimate 
logičnega načina za pristop k temu. Vi morate pristopiti vsem frekvencam in čakram skozi vaše 
občutke, ki vam bodo dovolili razumeti informacijo.

Če bi zvok lahko bil naslikan, bi ga vi vzhičeno opazovali. Obstajajo realnosti, kjer je zvok 
resnično slikovito prikazan. Vi čutite premik in jezik zvoka, ko valovite vaše telo ali premikate 
roke. Vi doživljate bogastvo te oblike komunikacije samo s tem, da čutite, kako se izraža, ker 
so vse stvari več-dimenzionalne. Ima svoj lastni jezik in lastno obliko.

Zvok nosi določeno frekvenco, telo pa prepoznava frekvence. Telo je kodirano za odgovor na 
sprejemljivost frekvence. Veliki glasbeniki kot Beethoven in Mozart so bili kodirani, da bi vnesli 
stabilno informacijo, ker so prejeli harmonije zvoka v času, ko je na planetu vladala velika 
tema.  Da  bi  v  človeški  zavesti  določen  spomin  ostal  buden,  so  bile  nižje  vibracije  zvoka 
prevedene in tako vsajene v ume teh velikanov.

Zvok se bo razvil. Človeška bitja lahko postanejo instrumenti za zvok in sami proizvajajo zvoke 
in tone. Človeška bitja postajajo flavte, piano, harfa, oboa in tuba. Dovoljujejo energijam, da 
uporabljajo njihova fizična telesa, za kreiranje raznolikosti zvokov, s katerimi ne upravljajo in 
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ne  kontrolirajo  njihovega  dometa.  Duhovni  svet  igra,  ljudje  pa  samo  opazujejo  njegovo 
prisotnost pri tej simfoniji, ki jo oni in vsi ostali izvajajo. To gre precej globoko.

Te harmonije  so lahko  uporabljane na  različne načine,  ker  harmonija  lahko razvije  mnogo 
stvari. Ena od pomembnih stvari za uporabo teh harmonij je, da je potrebno biti zelo tih, ko so 
te harmonije končane. Harmonije nekaj spreminjajo; odpirajo prehod. Določene kombinacije 
zvokov, igrane na človeškem telesu,  odklepajo informacije in frekvence inteligence.  Če ste 
daljše obdobje po harmonijah tihi, vam to omogoča, da uporabljate vaše telo. Da bi sprejeli in 
absorbirali frekvence ter da uporabljate vaše dihanje, da bi se privedli v ekstatično stanje.

Ko vi proizvajate zvoke in tone z drugimi, imate pristop h kolektivni zavesti, kar ni primer pred 
tem proizvajanjem. To je ogromen skok v zavesti. Ključna beseda je HARMONIJA. Ko bo ves 
planet zmogel ustvariti harmonijo misli, se bo ves planet spremenil. Za TO vi delate.

Vi  boste  pošiljali  frekvenco  in  ta  zvok  se  bo  razprostiral.  Postal  bo  obupna  bolečina  in 
hrepenenje  za  povratek  harmonije  v  človeško  raso  –  vrnitev  k  moči  skupne  zavesti  in 
simultanega osvobajanja prvinske moči v vsakega posameznika.

To,  kar  vi  nameravate početi  z  zvokom, je  neopisljivo  pomembno. Če niste  jasni  v  svojih 
namerah, zvok lahko zaniha in zraste daleč nad svojo primarno kapaciteto. Zvok se podvaja in 
početveri s svojo lastno močjo. Za vas je zelo pomembno, da imate jasno namero o tem, kar je 
vaš cilj v zvezi z zvokom. To je številka ena in je primarno.

Številka dve je, da zvok osvobaja energijo. Zvok kreira stojni val, v katerem se frekvence 
seštevajo. Ta energija je lahko upravljana za nekaj ali  proti nečemu. Zagotovo ste slišali  o 
tistih, ki so korakali okoli mesta Jericho. Korakali so zelo dolgo in ustvarili stojni val. Val je 
sčasoma v sebi zbral toliko energije, da so mestni zidovi implodirali.

Ko domorodci plešejo, se tresejo in premikajo v krogih ter kreirajo energijo takega vala. Ko vi  
ustvarjate zvok v krogu ali polkrogu nekega stebra svetlobe, takrat kreirate steber, ki lahko 
naredi mnogo več, kot ste kadarkoli pomislili.  Ta steber je sposoben kreirati eksplozije ter 
uničenje ali ustvarjanje mnogih realnosti. Pri bojnih plemenih so bojni ples izvajali tisti, ki so se 
pripravljali  za  bitko.  Izvajali  so  skupinsko  in  namerno  invokacijo,  da  bi  se  jim  pridružile 
nefizične sile. Bojevniki so uporabljali ta način, da bi porazili nasprotnike tako, da so ustvarili 
prehod, dovolili energiji, da steče skozenj ter potem ustvarili stojni val.

Ko vi slišite zvok kot bojevniški vzklik, se vi spomnite neprijetnih stvari ter da je tu uporabljan 
zvok, ker je zelo močan. To povzroča, da se drugi počutijo neprijetno, ker jih to spominja na 
odgovornost zvoka. Nekateri od vas so zgroženi ob zvoku, nekateri se zgražajo ob lastnem 
glasu, ko govorijo in z jasnostjo zahtevajo, kar želijo. Vsi vi imate celični spomin o tem, kaj 
zvok lahko doseže.  Možnosti  tistega,  kar  se lahko doseže z zvokom, je za mnoge od vas 
enostavno razdiralna. Zvok vas lahko odvede v področja, kamor razum ne more. Vaš um teži k 
temu, da kategorizira, ampak ne da se kategorizirati zvoka, morate ga enostavno doživeti.

Zloraba se zgodi  skozi  namero.  Vi  lahko odkrijete  moč zvoka in  ga  potem uporabljate  za 
manipulacijo drugih. Kaj vi čutite, če živite v mestu in slišite sirene? Strah. To je zloraba zvoka 
in na ta način se spreminjajo vaše frekvence. To je zelo primitiven način za spreminjanje 
frekvenc.

Tisti, ki proizvajajo zvok, poznajo njegov vpliv na človeško psiho. Je neskladen, moti in vam 
odvrača  pozornost  z  nečesa drugega.  Ta  frekvenca je  kot  ključavnica,  je  hipnotična,  vašo 
inteligenco in zavest ima ujeto. To je, kakor da se vaša inteligenca ne more osredotočiti na nič  
drugega. Kot da ste v zaporu, ker zvok zapira vašo zavest tako, da postane odvisna od neke 
vibracije, ali zaklenjena na določeni vibraciji in ne zahteva ničesar drugega. Človek postane 
enostavno zasužnjen. Mislite tudi na vaše televizorje ali pa na zvok, ki prihaja iz vaših drugih 
električnih naprav.
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Vedno,  kadar  se  opazujejo  različne  oblike  frekvenčne  kontrole  in  ko  se  vidi  kakšni  močni 
zavezniki so uporabljeni (na primer zvok), da bi se vas kontroliralo, to vedno zbuja jezo. V 
mnogih  ljudeh  se  ustvarja  mnogo  jeze,  nemira  in  vznemirjenosti,  ko  slišijo  o  skrivnih 
mehanizmih, ki se uporabljajo za manipulacijo zavesti. Mi delimo te stvari z vami iz mnogih 
razlogov. Ultimativni razlog je, da se vi privedete do večje moči in samostojnosti. Vi morate 
razumeti, da vi niste nemočni niti v eni situaciji ter da je vaš um vaše najustvarjalnejše orodje.

VAŠ UM IN VAŠE MISLI KREIRAJO VAŠE IZKUSTVO, NE GLEDE NA TO, KATERA METODA IN 
TEHNOLOGIJA JE UPORABLJENA. Tisti, ki v lastni realnosti delujejo z nepogrešljivim vodstvom, 
posvečeni Harmoniji in Svetlobi, se združujejo z njihovimi dimenzionalnimi partnerji, ki delajo 
za enako stvar.

Vi ustvarjate mostove Svetlobe in vi držite svetlobno kodirana vlakna kot podpornike in kot 
odprte portale. Tisti, ki so nadgrajeni z razumevanjem, da so poklicani, da uporabljajo zvok kot 
del njihovega dela in prepoznavajo ta poziv ter odgovorijo nanj, bodo napredovali s svetlobno 
hitrostjo. Tisti od vas, ki se tako hitro razvijajo, bodo nekega dne poklicani, da bi predstavljali  
mnoge ljudi ter predstavljali svetovna zbiranja zavesti in da bi spremenili obstoječo frekvenco s 
svojim zvokom.
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19. RAZPIHAJTE NOTRANJI PLAMEN

Planet teži k vzpostavitvi ravnotežja v sebi. Glede na to, da je »Sebstvo« (self), nek sklop, 
sestavljen iz vseh stvari,  je določena harmonična vibracija ta, ki balansira vsa vaša izven-
zemeljska, več-dimenzionalna, moška in ženska Sebstva (Selves).

Vi ste neverjetno popolna in vseobsežna bitja, kar zdaj pričenjate razumevati. Dovolite sebi, da 
se razcvetite in da postanete ta popolna celovitost. Nihče vam tega ne preprečuje, razen vas 
samih. Če vi dovolite to izpolnjenje in zaključek, vas čakajo taki vidiki in perspektive, ki so 
popolnoma izven dosega vaše imaginacije.

Vi  ravno  odkrivate,  da  potrebujete  vaše  emocionalno  telo  in  da  potrebujete  OBOJE:  vašo 
ženskost in vašo moškost. Vi potrebujete vse vaše talente, da bi preživeli in da bi razumeli, kaj 
se ravnokar odkriva in razvija na planetu.

Prosimo vas, razumite RESNOST časa, v katerem živite. Kakor mi preživljamo čas z vsakim od 
vas, tako boste vi vsi po vrsti testirani in ko pride pravi čas – postavljeni, da učite mnoge 
druge. Skozi občutek vi lahko odkrijete mnogo več, ker težite k temu, da v vas nekaj razrešite 
in da v vas nekaj dopolnite.

Da bi pokazali, kako ste neceloviti, ste ustvarili situacijo neopisljive razdvojenosti, za katero se 
vam zdi, kakor da je izven vas. Vam se zdi, kakor da vaša drama ima povezavo z zelo močnim 
moškim nasproti zelo močne ženske. Kateri od teh dveh bo žrtev? Kdo ima prav in kdo ne? Kaj 
nam ta večna drama pravzaprav hoče povedati? Kako zunanje ogledalo je to, ki odseva tisto, 
kar se dogaja znotraj vas?

Ko vi pristopate k več-dimenzionalnosti, morate zliti »moškost« z »ženskostjo«. Vi ne boste 
nehali pri razdeljenosti ali bojem med moškimi in ženskami, ki se odvija že tisoče let. Kdo 
ustvarja to razdeljenost med moškimi in ženskami? To so Bogovi Ustvarjalci,  ki  so za vas 
ustvarili  ta  obrazec  ter  sprožili  vse  te  frekvence  iz  drugih  kotov  gledanja.  Ta  zgodba  o 
razdvojenosti jim je zelo dobro služila, ravno zaradi kaosa in uničenja, ki ga je ustvarila.

Moška vibracija  je  na  oblasti  zadnjih  5.000 let.  Da bi  počasi  razumeli,  kdo  oni  so,  so  se 
popolnoma ločili od vsega, kar je bilo prej na moči: matriarhalno gibanje in ženske. Ženske 
delujejo tradicionalno skozi področja intuicije in občutkov. Tudi moški so bili nosilci intuicije in 
občutkov nešteto krat, ampak v tej najnovejši razdvojenosti v sebi niso razvili občutkov. Prišlo 
je do ogromnega razkola in moški ter ženske na tem planetu so padli v ogromen konflikt. 
Zakaj se je to zgodilo?

To je bila past.  Nastavljena s strani Bogov Ustvarjalcev, ki  so prevzeli  planet in zavzeli  to 
realnost – ter se tako hranili in se obdržali pri življenju. Funkcionirali in prehranjevali so se z 
emocionalnim kaosom, prerivanjem in zmedo.

Ta  planet  je  že  bil  izpostavljen  vsem  mogočim  vrstam  načrtov  in  aktivnosti,  ki  so  bili 
orkestrirani, da bi ustvarili čim več emocionalnega kaosa in zmede. Čim več ljudi je vpleteno v 
te aktivnosti, tem večji je potencial kaosa in zmede. Bogovi Ustvarjalci so inicirali te aktivnosti, 
da bi vam »nastavili«, da delate eden proti drugemu.

Da bi  vi  razbili  ta  sistem, kar je tudi  vaša naloga,  morate spremeniti  mnoge razdvajajoče 
strukture, ki so postavljene. Kakršnakoli delitev, ki obstaja, ali je to med moškim in žensko, ali 
je med črncem in belcem, Orientalcem ali Kavkazcem – vi to morate spremeniti.

Vi ste kot Član Družine Svetlobe prišli na planet z namenom, da postavite sebe v arhetipske 
situacije. Ko smo povedali, to ste naredili, da bi razumeli mase ter da bi spremenili (trans-
mutirali) energijo za njih, tako da to energijo za začetek trans-mutirate v SEBI. Ko enkrat 
dosežete ozdravljenje in povezanost, potem to prevzamete nase in ne ozdravljate samo sebe, 
ampak ozdravljate VRSTO in MASOVNO PSIHO.
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Ločite se od osebnih dram in razumite, kako je vse simbolično. Poglejte sebe kot žensko bitje, 
iščite  svojo  identiteto  in  opazite,  kako  se  vam  zdi,  da  vam  moška  identiteta  nenehno 
nasprotuje. Odkriti morate, kako znotraj sebe privesti te identitete eno k drugi.

Ko  se  to  povezovanje  zgodi  znotraj  vas,  se  bo  samodejno  nadaljevalo  zunaj  vas.  Vaše 
potovanje po tem planetu vsebuje tudi nalogo, da ozdravite dominacijo moškega nad žensko. 
Ne rabite tega, kar počnete, vzeti osebno in nositi kot breme, kot da se tiče osebno vas. To se 
ne tiče osebno vas. To je univerzalno.

Vsak od vas v sebi nosi energije, da bi jih razrešil v sklopu vašega kolektivnega izkustva. Kot 
člani Družine Svetlobe vi, VSAKDO od vas, ima svoje »reinkarnacijske bombončke« – stvari, ki 
vas najbolj poosebljajo in stvari, ki jih smatrate za stimulativne. Zato ste vsi različni.

Kot član Družine Svetlobe, se morate razvejati in razdeliti,  da bi  razumeli, kaj pomeni biti 
človek. Vi morate prekriti kompleten spekter izkustev, da bi na celičnem nivoju lahko razumeli, 
koliko mora biti  trans-mutirano,  kako globoko gre  ta občutek nemoči  in  koliko je  energija 
Boginje izgubljena in skrita od zavesti vrste.

Spomnite se, vi ste ta bitja, ki ste frekvenčno zadržana v vašem napredku in vaša naloga je, 
da privedete človeška bitja na pozicijo, kjer so uravnoteženi, da lahko ZAVESTNO POSPEŠIJO 
svojo evolucijo. Ko ste zaustavljeni v evoluciji z manipulacijo frekvence in manipulacijo DNK, 
potem tu obstaja samo ena frekvenca, ki se lahko pošilja. Tu prihaja do boja s samim sabo in 
stvari se zdijo še bolj razdvojene. Kakor hitro postajate celovitejši, vi več ne razdvajate stvari 
na tak način, vidite, da so vse stvari samo del izkustva. Včasih se tako zgubite v tem izkustvu 
biti človek, da pozabite, zakaj ste prišli sem.

Kot član Družine Svetlobe ste prišli sem, da se trans-mutirate za vrsto. Čim se bolj in bolj 
ločujete od vaših dram in čimbolj postajate emocionalno nevezani, manj se boste počutili ujete 
in ne boste se več počutili kot njihove žrtve. Razumeli boste, da imate opravka z energetskim 
kolektivom. Tako da, kolektivno gledano, čim to spoznate v sebi, boste lahko pošiljali neko 
novo vibracijo, s katero se bodo harmonizirale ženske in moški.

Vsakič ko čutite, da ste naredili premik, tudi ste naredili premik. Ne omalovažujte korakov, ki 
ste jih naredili. Vi občasno omalovažujete sebe, ko pogledate na vaše obnašanje ter obsojate 
druge in sebe kot slabe. Poglejte raje, kako vi lahko pridobite od vsega.

Konflikt, ki prevladuje, je pravzaprav konflikt med moškim in žensko v vas. VI niste odkrili, 
kako lahko združite ženske in moške dele sebe in okoli vas so milijoni z enakim konfliktom 
znotraj sebe. Bodite milostni in velikodušni proti sebi. Medtem ko vi gradite kooperacijo med 
vašimi moškimi in ženskimi deli znotraj sebe, boste sposobni razviti kooperacije in delati eni z 
drugimi na planetu ter kooperacij z bitji, ki bodo prišla iz vesolja, in so vsi deli VAS.

Postati morate vaš lastni vladar. Medtem ko se spreminjate, potrebujete nek prostor zase, v 
katerem lahko delujete, brez da se počutite obvezani proti nekomu drugemu. Istočasno, ne 
morete od nekoga nekaj zahtevati, brez da mu ne omogočite iste pravice. Vi na mnoge načine 
re-definirate  celi  koncept  zvez  in  kooperacij.  Zveza  je  kooperacija.  To  je  dogovorjena 
kooperacija frekvenc ali stapljanje frekvenčne modulacije.

Mnogi od vaših starih načinov, na katere ste se obnašali eden do drugega, bodo postali moteči,  
ker vi odkrivate frekvenco svobode na planetu. Seveda jo boste najprej pritegovali v vaše 
lastno življenje, v vašo družino in zveze. V idealnem primeru se boste naučili biti svobodni, 
ampak vseeno vezani v velikem številu zvez, odnosov, kontaktov in poznanstev v življenju.

Na žalost,  na tem planetu,  ena zveza pomeni  lastništvo.  Ko se moški  in  ženska poročita, 
nevestin  oče  tradicionalno  predaja  mladenko.  Z  drugimi  besedami,  ta  moška  figura  mora 
»predati« hčer. Pri vas obstaja neverjetno dosti pričakovanj od tistega drugega, kako se naj 
obnaša znotraj neke zveze.
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Razjasnite sami sebi, kaj vi »razumete« pod zvezo in na dolgi rok bo to olajšalo mnoge stvari. 
Kakor ne obstaja lastništvo v starševstvu, tako ne obstaja lastništvo tudi v neki zvezi. Vi ste z 
nekom v zvezi, ko izmenjujete energijo naprej in nazaj. Idealno bi v vseh teh zvezah obstajala 
komunikacija.

Moška vibracija je predala svojo moč, ravno tako kot ženska. Predajo jo vladam, ki pravijo: 
»Hej, pojdi in ogrozi svoje življenje! Pojdi in se bori za nas! Če boš ranjen, se bomo malo 
pobrigali zate in ti dali nekaj malega denarja. Pa kaj te briga, ti samo pojdi!«, in moški to 
ubogajo. Ta veriga uboganja in predajanja moči nekega posameznika je tako popolna.

Vi odpirate vaše čutilne centre. Moški težijo k temu, da imajo večje blokade v njihovih čutilnih 
centrih, kot ženske. Energija je v moškem enostavno zablokirana, ker se je premikala od prve 
do druge čakre in  je  tukaj  zastala.  Čutilni  center  v  moški  vibraciji  ni  aktiviran.  To  je  del 
eksperimenta, ki se dogaja že zadnjih 4000 do 5000 let. Ženska energija, ki čuti in prinaša 
življenje na planet ter predstavlja kreativnost,  se je premestila v podrejeno pozicijo, da bi 
lahko moška vibracija vodila svet brez občutkov.

Mi želimo, da vi dobite malo širšo sliko. Mi opazujemo premikanje zavesti. Ženska zavest, ki je 
nosilec magije in intuitivnosti, se je strinjala, da preda ta pomen ženskosti, ne samo ženskosti 
– fizično, ampak zavesti o tem, kdo so ženske. Mnoge domorodne kulture, ki so živele na 
Zemlji in ki so vedele stvari o življenju, so bile zelo »ženske«.

Spomnite se, ženska dobesedno prinaša življenje na planet, ker življenje prihaja iz ženskega 
telesa. Ženska zato nosi občutke, ker se ne da prinašati življenja na planet in ničesar čutiti, 
razen  če  se  priključite  patriarhalnemu  gibanju,  ki  kreira  droge,  da  vas  omamlja  in  vam 
povzroča otopele občutke. Če vi ne čutite življenja, vi ne cenite življenja. Če vi čutite življenje 
in sodelujete v kreaciji in prinašanju življenja, vi bolj cenite življenje, ker nekaj veste o njem.

Patriarhalno gibanje je sebe v zadnjih 5.000 letih odmaknilo od procesa rojevanja, da bi se 
lahko posvetilo eksperimentiranju z vojnami in konstantnemu uničenju človeštva. Energija je 
namerno blokirana v moškem. Kot smo že rekli, moška energija je zelo zablokirana. Mi ne 
kažemo s prstom na kogarkoli. Ampak pravimo, da je generalno gledano, energija moškega 
roda na planetu zagozdena v področju druge čakre – v genitalnem področju.

Ženske, ve pa ste zagozdene v področju vratu, ker ste se strinjale pred 4000 ali 5000 leti, da 
molčite  o  magiji  in  intuiciji  in  o  tem,  kar  ste  predstavljale  in  vedele  o  tem,  kot  en  del  
»dvojčkovega ognja« (Twin Flame). Ta »dvojčkov ogenj« je moški in ženska, ki eksistira v 
ENEM telesu, ne glede na to, ali ste moški ali ženska.

Patriarhalna družba je bila vodena od moškega aspekta »Sebstva« (self), ki ste bili vi vsi. Vi 
vsi ste eksperimentirali z zavestjo in učili same sebe o tem, kaj za vas najbolje funkcionira, kot 
pripravo za ta čas, ko bo ta plamen – dvojčkov plamen, zažarel v vašem telesu.

V tem času, »dvojčkov ogenj« ni zaželen kot partner izven vas, ampak vi morate razumeti, da 
mora priti do integracije vašega moškega in ženskega dela sebe v vas samih, kot zrelost vsega 
tistega, kar ste vi do zdaj naredili.

Zatem, ko ste integrirali moške in ženske dele znotraj sebe in aktivirali vaš lasten »dvojčkov 
ogenj«,  potem ko  boste  iskali  partnerja,  boste  iskali  nekoga,  ki  je  POPOLN,  ne  pa  samo 
nekoga, ki  bi  vam izpolnil  potrebo in pomanjkanje, ki  ga do zdaj  niste poznali,  niste sebi 
priznali in niste SAMI SEBI zapolnili.

Tekom teh  period  sprememb  bodo  ženske  morale  odpreti  svoja  grla  in  si  dovoliti,  da  bi 
govorile. Moški pa, vaš izziv v razumevanju žensk in drugih moških je, da pričnete čutiti ter da 
dovolite in integrirate vaše občutke v seksualnost v vaših zvezah. Mnogi moški imajo zdaj 
težave z ženskami. Ženske spravljajo moške ob živce. To je resnica.
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To,  kar  vam mi sugeriramo – za moško vibracijo,  pa tudi  za žensko,  ki  dela  na moškem 
aspektu sebe je, da se morate »premakniti v občutek«, ko delite vašo seksualnost. Premaknite 
se  v  emocionalnost  stvari,  namesto  da  doživljate  mehanično  seksualnost  in  stimulacijo 
fizičnega telesa. Obstaja tudi emocionalna stimulacija, ki potrebuje emocionalno predanost in 
emocionalno zaupanje. Elektromagnetno gledano bo taka emocionalna stimulacija v vas odprla 
določeno  frekvenco.  Ta  frekvenca,  ki  jo  predstavlja  seksualnost,  vas  spominja  na  vaše 
Božansko poreklo.

Moški so zaprli svoj čutilni center, da bi izkusili vladanje na tem planetu. Moški je bil sposoben 
pričeti vojno in ubijati, da bi dominiral na planetu, ker je zaprl svoj čutilni center. Ženska se je 
strinjala,  da  zapre  svoj  center  za  govor,  da  bi  moški  imel  priložnost  izkusiti,  kako  je  biti  
odgovoren za nek sistem.

Vse to prihaja zdaj do neke točke stabilizacije in izenačevanja. Ženska je pričela odpirati svoje 
grlo pred kakimi 30 leti, ko je to »prišlo v modo«. Problem je v tem, da so mnoge ženske 
končale tako, da so zaprle čutilne centre, čim so odprle centre za govor. Tako so postale enake 
kot moški. Ampak potrebno je ravnotežje.

Zdaj  ženska čuti  potrebo,  da  zbudi  ženski  princip  v  sebi.  Ona je  v  ženskem telesu  in  je 
obvladala uporabo moške vibracije v sebi. Šla je v svet in se počuti močno. Lahko se sprehaja 
po ulicah, brez tančice na obrazu. Lahko se odloči, ali  se bo poročila ali  ne. Ona je svoja 
osebna last. Odgovorna je za svoje lastne odločitve. Pričela se je »mehčati« in buditi tisti del  
sebe, ki  jo hrani in ji  prinaša življenje. Medtem ko izpopolnjuje sebe z svojim moškimi in 
ženskimi deli sebe ter dovoljuje sebi razvoj DNK, odpošilja to frekvenco. Ta frekvenca bo na 
planetu postala dominirajoča.

Nujno potrebno je, da moški odprejo svoje čutilne centre. To je naslednji korak, skozi katerega 
morajo moški, da bi vzpostavili ravnotežje z ženskami. To se bo moškim zgodilo zelo hitro. To 
ne bo 30 let trajajoči proces, ker se moški v tem času v njihovi populaciji premikajo k globalni 
zmedenosti. Moški razumejo, da jim ni všeč, kar se dogaja v svetu in vodijo avtoritete pod 
vprašaj.

Na neki točki bodo te frekvence postale dominantne. Zgodilo se bo na primer, da bo nek moški  
eksperimentiral z živalmi v laboratoriju ter se bo njegov čutilni center popolnoma in v trenutku 
odprl. Začutil bo vso bolečino, ki jo čuti ta žival in vse, kar je počel, mu bo postalo odvraten 
izvor gnusa. Obrnil se bo in odšel iz laboratorija in se ne bo nikoli vrnil, ker bo pretresen. To se 
bo  zgodilo  moški  vibraciji.  Povedali  smo,  da  se  bo  moška  vibracija  transformirala  v  zelo 
kratkem časovnem obdobju.

Ne bomo vam povedali, zakaj in kako, ker bodo nekateri med vami to smatrali za strahotno. 
Ampak  vseeno  povedali  bomo,  da  čim  bodo  valovi  še  naprej  prihajali,  bo  prišlo  do 
nezaustavljive enostranske rasti zavesti v populaciji. V nekem določenem trenutku bodo moški 
v najhujši bitki, da bi vladali nad svojimi občutki, ker bo čutilni center aktiviran. To se bo 
zgodilo počasi ali pa bliskovito v trenutku.

Ženske bodo istočasno »zadete« z odpiranjem njihove srčne čakre, da bi lahko sočustvovale z 
moškimi, ko bodo videle, da njihovi moški čutijo. MI tukaj govorimo o masovnih dogodkih, o 
iniciranih valovih Svetlobe, ki bodo aktivirali ljudi.

Ženska energija, ki čuti in povezuje življenje z življenjem, se budi v vseh. Ženske morajo re-
definirati svoje ideje o ženstvenosti in moči. Odkriti morajo, kako je to biti močan kot ženska, 
kakor morajo moški odkriti, kako je biti ranljiv kot moški. Kateri aspekt moškega je ljubek, ko 
je on ranljiv? Kateri aspekt ženske je ljubek, ko je ojačana od same sebe, ko je ona ženska 
verzija moči, ne pa moška?

Ženske so nosile okoli svojih energetskih polj trdi oklep in so se s tem ščitile. Zdaj bodo razvile 
resnično emocionalno moč. Trdi zunanji oklep bo izginil, svetlobno telo pa bo žarelo iz srca. 
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Boginje in Bogovi se strinjajo in delajo s to energijo. Določeno je, da se drama razvije na ta  
način.

Stare zgodbe so zakopane in založene, zgodbe o magiji ženskega, ustvarjalnega, tistega, kar 
lahko rojeva, tistega, kar je zmožno držati v sebi skrivnost krvi – življenjske moči – in tistega, 
ki je zmožno pripeljati to življenje nazaj na Zemljo. Kje so zgodbe o Boginji – tisti, ki ljubi, čuti 
in hrani? Tudi moška populacija je imela v sebi energijo Boginje, in je imela potrebo za njo.

Da bi se vaš planet v zadnjih nekaj tisoč letih bolje kontroliralo, so vam dani vsi možni miti o 
ne-zemljanih.  Osnovali  so  vse  vaše  religijske  institucije.  Povedali  smo  vam,  da  ste  vi 
eksperiment. V določenih časih je bil ta eksperiment dvigajoč se in poln ljubezni, zadnje čase 
pa se je sprevrgel v neverjeten smrad.

Vi, kot člani Družine Svetlobe, ste prišli  sem, da bi ponovno zavzeli  ta planet ter ponovno 
pritegnili Svetlobo na planet, da se v to neumnost ločevanja in vojn nikoli več ne bi verjelo. 
Moški in ženska sta bila kreirana, da en drugega dopolnjujeta, ne pa da si stojita nasproti.

Spomnite se: občutek je emocija. Emocija je KLJUČ, da greste s tega planeta, EMOCIJA JE 
KLJUČ, da odkrijete vaše več-dimenzionalne dele sebe, da jih ozdravite ter z njimi postanete 
eno.

Emocija  je  ključ za aktiviranje  Zemlje  kot  živeče Knjižnice.  Skozi  to bo aktivirano in pred 
uničenjem zaščiteno  neko  zelo  pomembno  področje  eksistence.  Z  moškimi  in  patriarhalno 
družbo na čelu odgovornosti za ta planet ter z ženskami v podzemlju, celo niti v zaledju, je bila 
glavna tema separacija, občutki pa so bili enostavno vrženi na stran, bili označeni za slabe in 
niso bili zaželeni. Vi ste postali avtomati, ki so igrali tiste vloge, ki so vam bile dane, da bi se 
vas vzdrževalo v ločenem stanju.

Tako nimate nobene kolekcije močnih žensk, da bi jih imeli za vzgled. VI nimate ničesar, v 
smislu zgleda, ki bi vam lahko služilo kot vzor močne ženstvenosti. Tako moški težijo k temu, 
da bi bili možati, ženske pa težijo k temu, da ojačajo skozi neko moško vibracijo, ker nimate 
nobene podobe neke močne ženske.

Ampak vi  si  morate sami ustvariti  tako podobo.  Pričnite tako, da boste razumeli  bogastvo 
energije, ki jo ženska verzija sebe ima, kakšno intuicijo, sprejemljivost, kreativnost, sočutje in 
hranjenje. Vi  ravno odkrivate kolikšno bogastvo identitet je prisotno, ki  je bilo precej časa 
diskreditirano. Če ste vi ženska, ste živeča oblika te esence. Moški morajo šele odkriti njihovo 
obliko Boginje, znotraj njih samih, kjer znotraj njih Boginja srečuje Boga. 

Iz enakega razloga je tudi pogled na moškost moten. Vi enostavno nimate primera nekega 
močnega in čutečega moškega. Družba je označila moške, ki čutijo, za slabiče. Ampak zdaj pa 
moški pričenjajo opažati svoje občutke in govorijo: »Hej, jaz to čutim.«, in vedo, da so še 
vedno moški. Tako da moški in ženske, oboji ustvarjajo njihove vzore za moč ter integrirane 
verzije moškosti in ženskosti. Ti modeli prihajajo zdaj in odhajajo zelo hitro. Čas razdvojenosti 
je končan.

Kot smo vam povedali, vi ne iščete izven sebe partnerja vašega »dvojčkovega ognja«. To, kar 
vi  iščete,  je  integracija  ženske in moške energije  znotraj  vas samih.  Ti  dve esenci  tvorita 
celoto.

Celostni ljudje težijo k temu, da bi se povezali z drugimi celostnimi ljudmi v zvezah, ki so 
bazirane na zaupanju, sli  in izboru. Zveze niso več bazirane na: »Potrebujem te v mojem 
življenju, da me dopolniš in da mi daš vrednost.«. Vi postajate popolni v vas samih in delate z 
nekom, ki je tudi popoln v sebi in nudi popolnoma novi teritorij za raziskovanja.

Ko v sebi združite ta dva plamena, prepoznavate intuitivni, senzitivni del Boginje v vas, ki 
prinaša življenje, kakor prepoznavate tudi del, ki je močan, racionalen in intelektualen. En del, 
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ki je zelo prizemljen in drugi, ki je zelo spiritualen. Ko vi združite te energije skupaj v vas 
samih, bo za vas primarno pomembno, da najdete nekoga, ki  ima v sebi enake kvalitete. 
Enostavno vam ne bo odgovarjal nekdo, ki ni integriran in celovit.

Vi  boste  avtomatsko k  sebi  pritegnili  ljudi,  ki  so  celoviti  in  to  se  bo dogajalo  brez  truda. 
Sposobni boste povezati se in se »ujeti« eden za drugega iz hrepenenja in iz prepoznavanja, 
ne pa iz nuje. Dosegli boste nekaj, o čemer niste nikoli niti razmišljali v nobeni zvezi pred tem 
in boste vaši zvezi dali popolnoma nov obraz, neko povezanost, popolnoma novo definicijo. 
Postali boste vaš lastni vzor za to novo vrsto zveze. Mnogi od vas bodo odkrili, da je institucija 
poroke nepomembna. Enostavno ne bo odgovarjala temu, kar vi veste in temu, kako si želite 
živeti.

Glede na to, da se nahajate na poti integriranja vaših polarnosti, bo prišlo vedno znova do 
težav in do težkih tem. Dobrodošli v težke čase, ker so lahko vaš največji učitelj. Ostanite 
osredotočeni na vaš lastni razvoj, na vašo pot in vas same, ne pa na to, kar počnejo drugi.

Pokličite vaša notranja moškega in žensko ter sprožite dialog med njima, da bi lahko delala v 
partnerstvu  in  harmoniji.  Dajte  samim  sebi  dosti  ljubezni  in  poguma.  Dogovorite  se  za 
sestanek s samim sabo in si recite: »Rad te imam. Prekrasen si in čudovit, ti si enostavno 
številka ena, ti si najboljši na svetu!«

Ko sami sebi izkažete čast, da ste dostojni in da si zaslužite lastno ljubezen, kakor da ste neki 
kralj ali kraljica, se VSE SPREMENI. Moč in integracija postaneta vaši, ker vi VERJAMETE V 
SEBE IN IMATE RADI TO, KAR STE VI. KO VI PRIČNETE VERJETI VASE IN SE IMETI RADI, SE 
VSE SPREMENI ter vse prične delovati tako, kot si želite.

Najtežje za največ vas je, da pričnete verjeti, da si zaslužite ljubezen in da se posvetite temu, 
da to pričnete verjeti in prakticirati. Nihče drugi vas nikoli ne rabi imeti rad. Vi niste tukaj, da 
bi šli naokrog in zbirali ljubezen drugih ljudi in same sebe prepričevali, da ste tega vredni.

Vi ste tukaj, da bi obvladali zelo težko nalogo v nekem temnem sistemu, ki vam daje zelo malo 
stimulacije in zelo malo informacij o tem, kako stvari res stojijo in o prvi resnici. Vi ste tu, da 
naredite nemogoče. Če se posvetite temu, da imate radi same sebe in če položite to posvetilo 
na prvo mesto, na začetek vsakega dne, se vse ostalo zgodi samo od sebe. Postajate celi in 
popolni. Potem ste pripravljeni na neko globoko zvezo z nekom drugim, ki je tudi celovit in 
popoln, ta zveza pa vas lahko popelje v neraziskana področja.
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20. SEKSUALNOST - MOST DO VIŠJIH NIVOJEV ZAVESTI

Ko je bila vaša knjižnica uničena in razmetana, vaša DNK pa raztrgana tako, da sta ostali samo 
dve  spirali  z  zelo  malo  informacijami  in  spomina,  pa  je  seksualnost  vendarle  ostala 
nedotaknjena v fizičnem telesu.

To vam je puščeno kot oblika reprodukcije in seveda kot način za bitja, da bi ostala v kontaktu 
s svojo esenco in se manifestirala v življenje. Globoko v mehanizmu seksualnosti je frekvenca, 
ki se jo lahko doseže, to je frekvenca, po kateri se hrepeni in ki je napačno interpretirana od 
mnogih ljudi. Imenuje se orgazem.

Orgazem je izgubil prvotni namen. Vaše telo je pozabilo kozmični orgazem, za katerega je bilo 
sposobno, zato ker vas je družba učila tisoče in tisoče let, da je seksualnost slaba. To ste bili 
učeni,  da bi  bili  kontrolirani  ter  da bi  vam onemogočili  iskanje svobode skozi  seksualnost. 
Seksualnost  vas  povezuje  s  frekvenco  ekstaze,  ki  vas  povezuje  z  Božanskim izvorom ter 
informacijami.

Seksualnosti je bilo dano slabo ime na tem planetu in to slabo ime je shranjeno v vašem 
celičnem spominu.  To  ni  samo  iz  tega  življenja,  to  je  iz  tisočletij  prevare  in  napačnega 
interpretiranja.  Zelo  pomembno  je,  da  se  očistite  negativne  predstave  o  seksualnosti  ter 
izkusite in poskusite, kako izkoristiti  seksualno energijo ter seksualno izražanje v vaši več-
dimenzionalni naravi.

Spolni deli telesa so avenije ugodja, ki kreirajo frekvence, ki stimulirajo ter zdravijo telo, pa 
tudi  potencialno  vodijo  do  spoznanja  svojega  višjega  spiritualnega  dela.  Seksualnost  je 
napačno razumljena na tem planetu. Ko se namreč izmenja med dvema osebama, je namen 
združevanja  le-te  s  spiritualnostjo,  izjemno  redek.  Seksualnost  dviguje  spiritualnost,  ki  je 
svobodna in ki vidi sebe kot ustvarjalca. Zelo redko pa je seksualnost uporabljana kot most, da 
bi vas odvedla do višjega nivoja zavesti.

Mi smo se pogovarjali z velikim številom posameznikov, ki so vnesli Svetlobo v svoja življenja. 
Za tem, ko so našli odgovarjajočega partnerja v monogamni situaciji, so bili sposobni doseči 
zelo visoke stopnje obstoja. Monogamija je v večini primerov najboljša za vas zaradi vaših 
vibracij. Ko imate mnogo partnerjev, se nagibate k temu, da ste manj iskreni in da skrivate, 
kdo ste, delite malo tukaj, malo tam in povsod razmetavate svoje seme. Najbolje je biti z eno 
osebo, to pa ne pomeni z isto osebo za vedno. 

Bodite zvesti in odprti ter delite seksualnost z osebo, s katero ste ter bodite z njo najdlje, 
kolikor morete. Če je to celo življenje, je to čudovito. Če pa ne bo in boste prišli v situacijo, ko 
več ne komunicirate ter ne služite več drug drugemu, ali pa čutite, da vaša zveza ne bo več 
zmogla  premika,  potem  prekinite  to  zvezo  in  si  najdite  partnerja,  ki  bo  odgovarjal  vaši 
vibraciji. Ko ste v zvezi »ena na ena«, potem formirate zaupanje. Večina od vas ima težave z 
zaupanjem sebi, ker nimate vzora za zaupanje. 

Lahko se naučite verjeti v zvezi, zato ker zveza deluje kot ogledalo vas in vam kaže, česar ne 
morete videti iz svojega stališča. To vam bo pokazalo vaš notranji jaz skozi vaš zunanji jaz, ali 
pa delovanje komunikacije v spolnosti, ko jo odprete. Pokazalo vam bo tudi globoko intimnost, 
ko boste nehali uporabljati seksualnost za odvračanje pozornosti od zbliževanja. Mnogi od vas 
so  uporabljali  seksualnost  za  odvračanje  pozornosti  od  zbliževanja  ter  da  bi  se  izognili 
intimnosti, namesto da bi jo zgradili. 

Namesto,  da bi  raziskali  eden drugega intimno in spiritualno,  ste  ugasnili  čutilni  center,  si 
nadeli oklep in imate plitek, genitalni seks, ker vam je zelo zastrašujoče in preveč intenzivno, 
da bi šli v globino celega telesa in čutili polno duhovno zvezo. Včasih je vroč seks krasen, 
ampak mi vam pravimo, da obstaja mnogo več od tega. Obstaja mnogo, mnogo več od tega in 
nihče vam tega ne preprečuje razen vas samih ter vaših verovanj in strahov pred snemanjem 
mask in zidov.

100



Mnogi vaši strahovi so bazirani na tem, kaj ste vi ustvarili zase in kaj ste storili drugim, v 
svojem seksualnem življenju. Vaša seksualna zgodovina vpliva na vsak del vaše duše in vse, 
kar muči vašo dušo, se manifestira in objavlja skozi vaše telo. Vi tega včasih ne želite videti, 
ker je preveč boleče in ker to obsojate za slabo. Nehajte obsojati in postanite nevtralni do 
vsega, kar ste storili, ne glede na to, kar odkrijete, ne glede na to, kako slabo je to bilo, ne 
glede na to, kako težko je videti in ne glede na to, koliko nasilja je vključeno. Razumite, da je 
bil vaš namen zbrati informacije in razumeti sebe.

Seksualnost je frekvenca. Predstavlja tisto, kar vam ni bilo vzeto, čeprav je bila razbita vaša 
zgodovina, spomin in identiteta. Način, na katerega ste ostali nedotaknjeni, so možnosti, da 
skozi  seksualno izkustvo odkrijete, kdo ste bili.  Seveda vas tega niso nikoli  učili.  Mi bomo 
morali  s  tem  zadeti  cerkev,  oprostite  nam  tisti,  ki  ste  člani  cerkve.  Cerkev  je  postala 
organiziran posel, da bi kontrolirala religijo in spiritualni napredek ter kreirala posle, hierarhijo 
in klube. Zelo redke so cerkve, ki so imele idejo dajati informacije ljudem. Vi ne mislite o 
religiji kot o nečem, kar vas informira, kajne? Vsaka religija, ki daje informacije, je religija, ki 
deluje na vibraciji resnice.

Spiritualne realnosti so kraji, od katerih je človeško telo ločeno. Ker je bila seksualnost ena od 
možnosti, da bi se povrnil ta spomin, ali da bi se stopilo v stik s spiritualnim delom sebe in 
spiritualnim ustvarjalcem ter se našlo pot k duhovnim realnostim, ki so za vas zaklenjene, so 
se cerkve domislile, da bodo promovirale seksualnost kot način proizvajanja novih človeških 
bitij.

Promovirali so seksualnost kot nekaj zelo slabega. Ženskam so povedali, da je seksualnost 
nekaj,  kar  morajo  prenašati,  da  bi  služile  moškim  in  da  nimajo  kontrole  glede  procesa 
rojevanja. Ženske so to verjele in celo do današnjega dne mislite, da nimate kontrole glede 
tega dela svojega telesa. Razumeti morate, da samo ve odločate, ali želite roditi otroka ali ne. 
To ni  tako komplicirana zadeva,  kot  ste mislili.  ODLOČITEV ali  NAMERA je  to,  kar prinaša 
IZKUSTVO vašemu bitju. Ve kontrolirate, ali boste imele otroka ali pa ne. Če bi ženska imela to 
možnost  zadnjih  tisoč  let  in  če  bi  lahko  raziskala  svoje  spolno  življenje  brez  strahu  pred 
zanositvijo, bi morda moški in ženska odkrila, da sta bolj svobodna, kot jima je bilo rečeno.

Odkritje višjih frekvenc seksualnosti prihaja iz ljubezenskega izkustva. Nima nobene povezave 
z zvezo in ali si heteroseksualen ali homoseksualen. Edino povezavo ima z dejstvom, da si 
dvoje človeških bitij daje medsebojno zadovoljstvo na način, ki lahko odpre frekvence zavesti. 
Vi ste pobrali preveč idej o tem, kaj je primerno in kaj ni, v seksualnem izražanju.

Ljubezen je esenca, ki se bi morala kreirati v vseh zvezah. Če imate radi in spoštujete nekoga, 
ni pomembno, kakšna je kompozicija vaše kompaktnosti. To, kar je pomembno, je vibracija 
ljubezni  in  kako  doživeti  to  ljubezen,  ki  bi  v  idealnem primeru  bila  najbolje  zgrajena  v 
integraciji  moškega  in  ženske  in  ustvarila  »dvojčkov  plamen«  (»Twin  Flame«),  (lahko  se 
prevede kot: ogenj, ki je identičen, ali podvojen z združenjem dveh energij, op. prev.).

Idealno  se  seksualnost  izraža  skozi  občutke.  Tretja  in  četrta  čakra  vas  povezujeta  z 
emocionalnim  in  sočutnim  delom  vas,  kar  vas  spet  poveže  z  vašim  spiritualnim  bitjem. 
Spiritualno bitje je del vas, ki je več-dimenzionalen in skozi katerega obstajate v več oblikah 
istočasno. Vaše delo, naloga in dolžnost pa je, da se pričnete zavedati vseh teh realnosti v 
identiteti, katera ste vi. Ko se zavedate, lahko pristopite različnim frekvencam, se spomnite, 
kdo ste in spremenite frekvenco tega Vesolja.

Mi radi govorimo o seksualnosti, ker je na tem planetu skrivnostna. Določene mistične šole so 
hranile znanje o uporabi potenciala seksualnosti v tajnosti. Vi ste elektromagnetna bitja in ko 
se  srečate  z  drugim bitjem,  z  njim združite  vaše  elektromagnetne  frekvence.  Ko  so  vaše 
frekvence v tonu in povezane s frekvenco ljubezni, se lahko zgodijo neverjetne stvari.

Tisoče let nazaj, ko je bila družba bolj matriarhalnega značaja na določenih delih planeta, je 
energija  Boginje  prihajala  na  Zemljo  in  se  manifestirala  skozi  določene  osebe.  Ženska  je 
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razumela  njeno  moč,  njeno  intuicijo,  njen  čutilni  center,  njen  pomen  in  njeno  željo  za 
ustvarjanjem življenja. Razumela je tudi, da nikoli ne rabi zanositi, če si tega ne želi.

Da bi lahko patriarhalna družba prišla do polne moči in da bi Zemlja spremenila nivo zavesti, je 
morala ženska energija nazadovati. Torej, ženska moč, energija in razumevanje seksualnosti, 
je bilo potlačeno. V modernih časih, zadnjih dva tisoč let, je prišlo tako daleč, da so ženske 
verjele, da nimajo kontrole nad rojevanjem, da je seksualnost slaba in bolna ter da lahko 
seksajo samo poročeni zakonci. Vse to je bil samo marketinški program.

Nekateri marketinški programi poskušajo ustvarjati še večji strah skozi promocijo strahu pred 
virusom HIV (aids), herpesom ter mnogih drugih stvari. Vi preberete te stvari v časopisu in se 
prestrašite lastnega izražanja, ustrašite se lastne intuicije in ustrašite se lastne radosti.  Ali 
razumete?

Preden je DNK bila preurejena, je bil način za doseganje višjih realnosti in možnost doseganja 
nezemeljskih frekvenc, skozi elektromagnetno zvezo ljubezni. Kreirali so nekaj takega, kot je 
»raketno« izkustvo, ki jih je dvignilo v druge sisteme realnosti. To je ena od najbolj čuvanih 
skrivnosti na tem planetu.

Mnogi od teh, s katerimi smo govorili, so imeli absolutno globoko izkustvo seksualnosti. Mi bi 
želeli pokazati, da ne delamo razlik ali kritiziramo, s kom ste v zvezi, da bi tudi vi nehali s tako  
vrsto kritiziranja. To je stari program. Mi govorimo o dveh bitjih, ki sta se združila na katerikoli 
način, ki jima odgovarja, da bi se združila in ustvarila ljubezen, ker si delita ljubezen.  Ko 
integriteta in ljubezen manjkata v združenju človeških teles, takrat človeška bitja ne mislijo 
dobro o svojem izkustvu. To kreira razne vrste slabih posledic v fizičnem telesu. 

Puščeni ste s frekvenco izkustva orgazma, da bi se lahko spomnili svoje višje identitete. Ko se 
ta energija ali zgodovina o sebi osvobodi in vi odkrijete, kdo ste, boste združili mnoga telesa 
svojega  več-dimenzionalnega  obstoja  v  svoji  fizični  obliki.  Da  bi  dobili  popoln  efekt  tega 
združenja, dovolite da se dvanajst spiral vključi v vašem telesu ter dovolite, da se svetlobno 
kodirana  vlakna  (Filaments,  op.  prev.)  prerazporedijo.  Ta  proces  je  povezan  z  mentalnim 
telesom, ki je seveda povezano z vašim fizičnim telesom. Emocionalno telo, ki je povezano s 
spiritualnim telesom, je telo, ki bi si ga vsak v razvoju želel preskočiti. Vi pravite: »Jaz želim 
napredovati. Želim hitro pospešitev, ampak ne želim skozi čutilni center, da bi to storil!«.

Povezani ste z vašimi več-dimenzionalnimi bitji skozi občutke in v vaših občutkih je mesto, kjer 
ste primarno zablokirani. Razumite, da vaše »stvari« prihajajo z razlogom (to, kar se izliva iz 
vaših občutkov, op. prev.). Mnogi od vas bi najraje sežgali neke »stvari« ter jih odvrgli v smeti, 
kot nekaj zelo grdega, ki ni del vas. Te nabrane »stvari« so temne sence vašega obstoja, ki jih 
ne marate in jih o sebi ne želite sprejeti.

Mi razumemo, da včasih, ko nekaj privre na površje, vi to zaznate in rečete: »Jaz sem s tem 
končal!«. Pravzaprav so vaše »stvari« in vaši problemi zakladnica bogastev vašega življenja. To 
je način vašega učenja.

Strinjali ste se, da mutirate, da vaše telo napolnite s Svetlobo ter da rodite Družino Svetlobe 
na tem planetu. Ker je Svetloba informacija, se morate soočiti z nekimi stvarmi, ki jih skrivate 
pred sabo. Seksualnost je primarni problem, ker je to tajni del vas, ki ga skrivate pred seboj. 
Družba vam je povedala: »To je dobro, to je slabo, vi morate početi to in to!«. Kdo vam je dal 
te zakone? Pravzaprav, kdo vam je dal katerega koli od njih?

Vi se počutite kot ujeti, ker ne zmorete brati simbolov jezika, ki ga govorite samim sebi. Mnogi 
od vas imajo radi vaše zgodbe, ker jim pritegujejo pozornost. Če nimate zgodbe, kdo se bo 
pogovarjal z vami? Opazujte svoje telo in razumite, kar vas uči. V idealnem primeru se boste 
ozdravili in si ustvarili prostor večjega udobja in veselja, ko se boste naučili popolneje biti v 
svojem telesu in ko boste imeli novo identifikacijo lastne seksualnosti. Seksualnost je ključ. To 
so  vrata  k  višjim  realnostim  zavesti.  Ko  re-definirate  sebe  in  ko  vam svetlobno  kodirani 
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elementi  dajo  novo  definicijo  vas  samih,  boste  spremenili  tudi  to,  kdo  ste  vi  seksualno. 
Seksualnost se mora dvigniti za vse vas in mi vam lahko iz izkušenj povemo, da je to del, ki se 
ga najbolj bojite v tem času. Garantiramo vam, da bo mnogo strašnejših delov pozneje.

Če ste se ustavili na ideji ljubezni in ne morete razumeti, kaj se s tem dogaja, je vaš problem v 
tem,  da  iščete  ljubezen  izven  sebe.  Vi  iščete  nekoga  drugega,  da  bi  dal  pomen  vašemu 
življenju in da bi vas ocenil. Če nimate te osebe, postajate jezni in se počutite ničvredni. To je  
model, s katerim ste odrasli, kar so vam pokazali vaši starši in družba. Dostikrat smo vam 
povedali, da je najvažnejša stvar za vas, da imate RADI SEBE in SPOŠTUJETE ZEMLJO. 

Vi se počutite, kot da ste brez zveze, manj pomemben in manj sprejet meščan. Potem se 
počutite osamljene. Naučiti se morate biti sami. Samota je enostavno samo stanje zavesti. Vi 
niste NIKOLI, NIKOLI sami. Vi imate veliko število entitet okoli vas. Če se nehate smiliti samim 
sebi, boste razumeli, da je toliko informacij, ki se vam pošiljajo, da si boste želeli biti sami, da 
bi lahko sprejeli kontakt.

Ko imate radi same sebe in nehate komplicirati s potrebo, da bi vas imel nekdo rad, takrat ste 
sposobni sprejeti tisto, kar vam nekdo nudi. Pomembno je, da vi cenite same sebe, ne pa, da 
se zadovoljite z neko zamaskirano ljubeznijo. Če se odločite iskati partnerja ali pa vibrirati z 
nekom in če ne najdete,  kar ste iskali,  se ne pritožujte in ne zahtevajte, da se ta oseba 
spremeni, kakor vam odgovarja. 

Če ste postavili vrednosti zase in jih niste kreirali, potem enostavno spremenite realnost in 
nadaljujte sami, dokler ne srečate nekoga, ki bo odseval vaše vrednosti. Ves čas pa vibrirajte v 
ljubezni do sebe, spoštujte se in razumite, da je to pot v lastnem odkrivanju v povezavi z 
drugimi. Ne gre samo za žene in može. Potovanje je tudi okrog spoštovanja vašega fizičnega 
telesa ter originalnosti vašega bitja, ko se dotikate življenj mnogih drugih. Dovolite si delo na 
sebi in napredovanje.

Vsi vi se bojite biti intimni s seboj in ostati sami s seboj. Ko enkrat razvijete intimnost, tišino in 
ljubezen do sebe ter kontrolo vaše energije, si boste želeli  deliti  aspekte vaše intimnosti z 
nekom drugim.

Seksualnost bi lahko povzročala precej zmede v teh časih, ker se vi učite o vaši frekvenci. Ko 
imate seksualno izkustvo, pride do sproščanja hormonov znotraj vašega telesa. Hormoni budijo 
določene energije znotraj vaših celic  in zgodi se prenos esence ene osebe v esenco druge 
osebe. To pomeni, da ko imate seksualno izkustvo z nekom, ne morete osvoboditi njegove ali 
njene energije iz vašega sistema. Tudi če ne želite biti s to osebo, seksualno izkustvo ostaja z 
vami, ker ste imeli s to osebo elektromagnetno izmenjavo energij.

Vi prehajate skozi modulacijo frekvence ter se učite, kako povečati svojo frekvenco do točke 
stabilnih (zanesljivih, op. prev) informacij, ljubezni do sebe in intimnosti do sebe. Zato vas 
lahko zelo zmede in včasih tudi prestraši, da vzamete to občutljivo dejstvo, ki se ga učite o 
sebi ter se povežete z nekom drugim. Bolj kot si povečujete zavest, bolj lahko kontrolirate 
svoje telo, kje ga vključiti, kam ga postaviti, posebej pa, s kom se mešate seksualno.

Če bo spolno izražanje potrebno za vaš lastni razvoj, boste avtomatsko ustvarili to izkustvo in 
boste pripravljeni nanj. Razumite, da bo v teku procesa lastnega razvijanja zelo pogosto prišlo 
do obdobja seksualne neaktivnosti. Če se povezujete in se kemično izmenjujete z nekom, ki 
vam ni všeč, vi pobirate njegove smeti, ker si intimno izmenjujete energije.

Včasih boste potrti zaradi take izmenjave. Morda boste mislili. »Moj Bog, kaj se dogaja? Ali se 
staram? Ali se hladim?« To ne pomeni tega. Vi se lahko naučite uporabljati energije, ki vas 
seksualno stimulirajo, brez da jo izmenjujete s kom drugim. Namesto da postajate kaotični in 
»nori«, lahko raziščete te energije skozi prakticiranje umetnosti masturbacije, ker veste, da je 
popolnoma  v  redu  in  dovoljeno  to  početi.  Ali  pa  lahko  enostavno  opazujete  seksualno 
vzburjenost in se odločite, kaj boste storili z njo. Lahko rečete: »Dobro, jaz ne nameravam 
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reagirati na to. Naj vidim, kam bo ta energija odšla.« Vzemite energijo ter ji dovolite, da se 
vzpenja v vašem telesu in jo izkoristite v drugih področjih.

Priti morate do točke, kjer morate oboževati in ljubiti sebe, kakor da bi držali sebe kot malo 
dete v svojem naročju ter vedeli, da boste zase naredili najboljše. Mnogi od vas odvračajo sebi  
pozornost od sebe. Najdite prostor miru in tišine, kjer lahko najdete odgovore. Odgovorov ne 
boste našli s telefoniranjem okrog ali pa s spraševanjem drugih. Če to poskušate, pomeni, da 
iščete odgovore izven sebe. Ko se naučite obrniti vase po odgovore, bo vaš notranji Jaz pričel  
govoriti. Ponavadi ga ne morete slišati, ker ste ujeti v modelu obnašanja, ki pravi: vi veste, da 
se morate spremeniti, ampak se ne želite spremeniti, ker ne veste, kdo boste postali potem.

Iskreno povedano, se vi bojite sebe. To je zelo karakteristična stvar. Bojite se, da niste popolni, 
ampak si zelo želite, da bi bili popolni. Zato pravite: »Jaz sem popoln, jaz sem suveren, jaz 
potrebujem nekoga drugega. Meni je nekdo všeč. Oh, ne! Ne morem gledati! Preveč se bojim! 
Jaz nikogar ne potrebujem, jaz nikogar ne potrebujem!«.

In  tako  greste  naprej.  In  nazaj.  Naučite  se  pomiriti  vaš  UM.  Naučite  se  kontrolirati  vašo 
energijo. Kaj to pomeni? To pomeni, da kjerkoli ste, opazujte vaše telo, v kakšnem položaju je, 
kako  uporabljate  roke,  ali  se  vedno  znova  ponavljate,  ali  govorite  ali  molčite.  Naučite  se 
opazovati se, brez da se obsojate. Naučite se gledati in se samo-popravljati skozi vedenje o 
tem, kakšni bi si želeli biti, ne pa kakšni ste zdaj. Naučite se pomiriti um.

Frekvenca  se  prenaša  s  človeka  na  človeka  v  primeru,  da  obstaja  ljubezenska  povezava. 
Ljubezenska povezava ne pomeni, da se boste naslanjali eden na drugega večno. To enostavno 
pomeni, da ste v zvezi, dokler čutite, da vam zveza odgovarja, dokler spoštujeta drug drugega 
in dokler se energije izmenjujejo ter dovolite, da energije tečejo skozi odprte kanale. Ko drug 
drugega ne marate in ko niste povezani, ni izmenjave, kanali se ne odprejo. To ne pomeni, da 
ne morete imeti dobrega seksa, ampak pomeni, da kanali niso odprti.

Ko se električni impulzi povečujejo bolj in bolj, se orgazmično izkustvo dviguje do večjih višin, 
ker lahko živčni sistem prenese višje frekvence. Živčni sistem bo določil, kako izražate sebe in 
kako se počutite. Če imate slabo razvit živčni sistem, bo vaše seksualno izkustvo omejeno, ker 
živčni  sistem prenaša  električne  signale.  Orgazmično  izkustvo  pripomore  k  ozdravljenju  in 
prečiščevanju vašega fizičnega telesa.

Sčasoma ne boste mogli biti z nekom, ki ne vibrira na enaki napetosti kot vi. Enostavno se 
med seboj ne bosta ujemala. To bi bilo, kot bi poskušali obuti nogo s številko 9 v čevelj številke 
2. Ne boste se razumeli, ker se ne boste mogli vibracijsko zliti.

Na  koncu  boste  razumeli  pomen  hranjenja  vibracij,  ko  se  pričnete  seksualno  povezovati. 
Seksualno povezovanje je samo eden od načinov povezovanja z ljudmi, ki  se premikajo z 
enako ali kompatibilno napetostjo. Vaša realnost je zelo zanimiva, ker imate mnogo znakov v 
vašem svetu. Ko potujete v tujino, vaše električne napeljave ne delujejo. Ne funkcionirajo in 
potrebujete pretvornik. Zelo stresno bi bilo, če bi se morali naravnati na frekvenco v spolnem 
odnosu, ki ni vaša. To bi bilo zelo stresno. Porabili bi vso energijo, da bi ustvarili pretvornik.  
Takrat pa bi se prikrajšali in si ne bi dovolili, da bi šli naprej.

Šestdeseta leta so označila odpiranje dobe seksualnega raziskovanja. V nekem trenutku se je 
model spremenil. Mnogo energije, ki je bila takrat na planetu, se je v tem času pomešalo z 
eksperimentiranjem jemanja drog in drugih opijajočih substanc, kar je privedlo do kreacije 
novega modela, ki vas je ločil od predhodnih generacij. Omejitve so se v trenutku spremenile. 
Ločili ste se od generacije, ki je verjela v vojno in niste se več počutili povezani z generacijo, ki 
je svojo seksualnost izražala v mraku in z neverjetno dosti obleke na sebi. Prekinili ste nek 
model  na  mnogo  načinov,  postavili  nove  trende  in  kreirali  nove  poglede  obstoja.  Bilo  je 
prečudovito. Rekli ste: »Oh, moj Bog, svoboden seks in ljubezen in kazanje telesa.«.

Zdaj je čas za neko novo revolucijo, skozi katero boste postali vibracijsko vezani na osebo. Ne 
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bo več odvračanja pozornosti od seksualnosti in pretvarjanja, da ste seksualno svobodni in da 
to  lahko  izražate.  To  je  enostavna  telesna  aerobika  v  zoni  seksualnosti.  Mi  želimo,  da  vi 
vstopite v aerobiko vibracije duha. Globina dveh ljudi, ki se povezujeta na ta način, je to, kar 
vi potrebujete in po čemer hrepenite. Če se tega bojite, je to zato, ker še nimate vzora za to. 
Vi si morate ustvariti vzor. Vi morate verjeti, da bo kozmična energija prinesla nov premik, 
povezan z vašimi željami in da vas bo odvedla k naslednjemu koraku v razumevanju sebe.

Z jasnostjo se boste spomnili  vašega izražanja seksualnosti  v različnih manipulacijah skozi 
realnosti  –  ko  ste  bili  in  ženska  in  moški  in  ste  raziskali  seksualnost  v  vsakem aspektu. 
Potreben je pogum, da to naredite. Če obstaja katerokoli področje, v katerem vi obtožujete 
sebe in v katerem je planet kreiral obtoževanje, je to seks. Vi imate neke končne ideje o tem, 
kaj je v seksu dovoljeno in kaj ni. Torej, mnogi od vas bi bili šokirani, če bi se spomnili, kaj vse 
so počeli s svojo seksualnostjo.

Razumite, da je na tem planetu bila seksualnost vedno povezana z višjimi frekvencami. Čeprav 
je bilo mnogo informacij uničenih in razmetanih po telesu, vas potencial za kreiranje življenja 
opominja, da popolnoma razumete, kdo ste vi v bistvu vašega bitja in v središču tistega, kar 
ste. Seksualna vibracija je vaša zveza z kozmično identiteto, ampak je celi koncept popolnoma 
napačno sprejet in izgubljen. Mi vam enostavno pravimo, da obstaja večja zgodba in da je 
mnogo  bolj  zanimiva,  kot  si  kdorkoli  upa  verjeti.  Obstajajo  taki,  ki  niso  želeli,  da  ste  vi  
usklajeni s temi frekvencami zaradi strahu, da bi  vas te frekvence lahko pripeljale v zono 
osvobajanja, kjer bi vi lahko pričeli povezovati stvari.

Seksualnost je puščena kot frekvenca, da vi plujete po njej skozi živčni sistem in se povežete z 
višjim Umom ob zapuščanju telesa. Če bi vedeli, da je to izhod ven, kdo bi vas lahko kontroliral 
in manipuliral. Populacija se mora očistiti negativne razglašenosti in obsojanja, ki je obarvalo 
vaša  seksualna  izkustva  skozi  čas.  Morate  se  pobotati  s  seksom,  da  bi  lahko  integrirali 
frekvence in identiteto. Stvari so bile manipulirane in postavljene so bile omejitve, da bi se 
resnica o spolnosti skrila pred vami. Povedano vam je bilo, da lahko ustvarite novo življenje in 
doživite orgazem, ni pa vam bilo povedano, da lahko s tem odprete višje frekvence. Vi lahko 
pridete v stik  s tem in to uporabite kot metodo za spominjanje o tem, kdo ste vi  ter  da 
spremenite vibracijsko frekvenco vašega telesa.

V  naslednjih  nekaj  letih  bo  vaše  izražanje  seksualnosti  dobilo  popolnoma novo  dimenzijo. 
Spremenili se boste in napredovali z vedenjem, da imate partnerja, ki je voljan kreniti po isti 
poti in je odprt. Če ste z nekom, ki se želi igrati izogibanj in zavrnitev, ne boste prišli nikamor.
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21. VAŠA OBVEZA IN VAŠE POSVETILO DA BI SE RAZVILI V TRETJI DIMENZIJI

Iz naše točke gledanja imate vsi vi znanje, morate samo aktivirati vaš spomin znotraj vašega 
bitja. Opazili smo, da nekateri od vas iz vaše točke gledanja rotijo za pomoč in govorijo: » Mi 
potrebujemo pomoč in vodstvo!«. No, potem pa predlagajmo pot, po kateri definitivno lahko 
greste – formulo, ki bo delovala.

Ta formula je skrajno enostavna. Na vas je, da v vsakem trenutku in vsakega dne, znova in 
znova z JASNOSTJO poveste, kaj si  želite izkusiti.  Morda to, kar želite, spada v kategorijo 
nemogočega, glede na omejitve nekoga drugega. Z občutkom, da si to zaslužite in z milostjo 
do sebe, odkrijte znotraj sebe tisto, kar vas dela srečne. To, kar naredi, da se počutite lahki, da 
se počutite povezani in da se počutite živi. Kaj je to, kar vi želite ter bo istočasno prineslo mir 
na planetu, medtem ko ste vi zaposleni z vašim lastnim bitjem?

Karkoli te stvari so, si jih pričnite želeti. Pokličite jih k sebi in govorite: »Nameravam izkusiti 
zdravje in energijo, ki me bo vodila v kreativna doživetja. Nameravam biti situiran in da so mi 
hrana, streha nad glavo in vse stvari, ki jih potrebujem, da bi izkusil življenje, dane v veliki 
količini, da bi lahko to količino posredoval in delil z drugimi.« To niso ideje, ki so vas jih učili,  
da bi jih mislili.

Dva do trikrat dnevno posvetite majhen del vašega časa temu, da vam postane jasno, kaj si 
želite.  Vsak  dan  odprite  energije  v  vašem telesu  in  nad  vašim  telesom,  kličoč  frekvenco 
svetlobe. Vizualizirajte žarek svetlobe, ki prehaja skozi 12 čaker, sedem znotraj vašega telesa 
in 5 izven vašega telesa. Te čakre so informacijski centri ali vorteksi (vrtinci, op. prev.), ki 
pričnejo oscilirati, ko se aktivirajo. Ko oscilirajo, ustvarijo premike znotraj vašega telesa, ki 
aktivirajo svetlobno kodirana vlakna, da bi se povezala in formirala 12 razvijajočih se spiral v 
telesu.

Zelo pomembno za vsakogar, ki si želi biti v popolni harmoniji s svojim fizičnim telesom je, da 
prakticira  redno  enega  od  načinov  globokega  dihanja.  To  je  program,  kjer  je  vdih  zelo 
pomemben, kisik se vnaša v telo in pride do oksidacije.

Naslednja aktivnost, ki jo priporočamo tistim, ki želijo povečati energetske vibracije v telesu, je 
obračanje. Premikajte se z leve proti desni strani tako, da se vrtite okrog sebe in osredotočate 
pogled na palec ter  štejte  in  se premikajte.  Mi  vam predlagamo, da se  obračate  33 krat, 
najmanj  enkrat  dnevno.  Vi  lahko  dosežete  33 obratov  zelo  počasi.  Če  imate  možnost,  da 
dosežete 33 obratov, trikrat dnevno, torej da se obrnete 99 krat dnevno, bomo videli, kako 
dolgo boste ostali na tem planetu ali vsaj v tej dimenziji.

Ko končate z obračanjem, ne glede na to, koliko obratov ste naredili,  položite svoje dlani 
skupaj, pred prsmi. Združite jih in imejte odprte oči ter balansirajte z stopali, razmaknjenimi v 
nivoju ramen, tako da se počutite usidrani, ampak da še čutite obračanje istočasno.

Ta tehnika zelo pospešuje vrtenje čaker znotraj vašega telesa, kar precej pospešuje doseganje 
nivoja, kjer lahko sprejmete in interpretirate informacije. Torej metode, ki se uporabljajo, so: 
NAMERA, DIHANJE, SVETLOBA in OBRAČANJE. 

Dodali  bomo še nekaj.  Ker  ste vi  elektronska bitja,  ki  menjujete  svojo frekvenco z veliko 
hitrostjo, predlagamo, da pijete velike količine vode, sveže vode, čiste vode. Voda se obnaša 
kot prevodnik. Vaš sistem vzdržuje odprt in prevoden (energetsko pretočen, op. prev.).

Še dosti  drugih stvari  je,  ki  se jih lahko naučite. Naučite se doživljati  spremenjena stanja 
zavesti brez občutka, da nimate kontrole. Razvijajte ta stanja in uporabljajte ta stanja, da bi 
zbrali informacije, da bi spremenili možne verjetnosti, da bi se premikali na koridorjih časa in 
da bi spremenili  lastna življenja. Potem izstopite iz njih s spoštovanjem do znanja, kako s 
svojo  voljo  uporabljati  ta  stanja.  Ko  se  to  naučite,  bo  pospešitev  napredka  absolutno 
fantastična. Ko bo na planetu mnogo zavesti, ki bo imela take možnosti, se bo spremenila cela 
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mreža, ki organizira in spremlja človeško zavest. Več energije bo prišlo na planet zato, ker 
bodo tu taki, ki jo bodo lahko sprejeli in obdržali. Vsakdo od vas se lahko nauči sprejeti in 
spoštovati to energijo, zato ker ona mora biti vstavljena v vas.

To je kot izvir nafte. Kakšna korist bi bila od izvira nafte, če bi bil neizkoriščen in bi se razlival 
na vse strani. Zelo mala korist bi bila, samo nered. Če pa vi dobite Zemljina bogastva, kot so 
izviri nafte ali izviri naravnega plina in jih kombinirate s svojo voljo, ustvarjate namen in obliko 
usmerjanja energije. Potem se tistim, ki usmerjajo te naravne vire energije dogaja izobilje in 
bogastvo. Najvažnejši aspekt celega tega procesa usmerjanja in skladiščenja energije je, da se 
Zemlja  vrednoti  in  njeno izkustvo pred vsem drugim.  Vam je  v  teh časih  dan neverjeten 
naravni vir, na katerega se morate priključiti in ga usmerjati. Takrat boste vi neverjetno bogati 
posamezniki na področju dostopnosti in obvladovanja.

Mnogi od vas želijo doseči višje nivoje realnosti in ostati tam, pozabljajoč, da je vaša naloga 
tu, na Zemlji. Morate se naučiti ostati prizemljeni. Potreba za prizemljenostjo je nekaj, česar 
mnogi od vas ne razumejo. Kmalu boste odkrili, da če se premaknete v višje in višje vibracije 
in če nimate stvari, ki bi vas prizemljile in povezale svetove v eno, utegnete imeti težave z 
živčnim sistemom. 

Ko  se  frekvenca  spremeni  in  več  Svetlobe  pride  v  telo,  prične  tipično  »človeško  vozilo« 
sprejemati mnogo več informacij. Občasno vi čutite veliko dolgočasje, ko živite v tem svetu in 
si  želite  biti  samo na nivoju sprejemanja informacij  in  pozabiti  vse tisto,  kar  smatrate  za 
zemeljsko  življenje.  Če  niste  prizemljeni,  ne  boste  sposobni  sprejemati,  integrirati  in 
uporabljati informacij. To lahko enostavno prepolni in preobremeni vaš sistem in vi ne boste 
sposobni tega, kar sprejemate, prevesti in ostati mirni.

Vi morate biti sposobni balansirati mnogo svetov istočasno. Kako boste to storili? Z namero, 
prakticiranjem in odločitvijo. Prizemljevanje dovoljuje svetovom, da se zlijejo in vam dovoljuje, 
da pristopite  mnogim svetovom. To vam dovoljuje,  da  čutite  energetske valove ter  da  jih 
preusmerite tudi takrat, ko to potrebujete, da bi postali super-človeško bitje.

Dober način, da se prizemljite je, da greste ven in sedite na zemlji. Pojdite in sedite v naravi. 
Stojte in sedite poleg drevesa nekaj časa. Sedite na soncu in berite knjige medtem ko na vas 
sije  sonce,  ali  pa  pojdite  plavat  ali  namakajte  noge  v  vodi.  To  so  elementi.  Ti  elementi 
ustvarjajo Zemljo tako, da jih lahko čutite.

Ko boste napredovali in ko se bo cela vaša populacija premaknila bližje k stapljanju dimenzij, 
bo vaš živčni sistem moral prevesti vse te informacije, ki bodo spremenile vaše razumevanje 
tega sveta. Ta čas prihaja. Lani so informacije, ki jih vi poznate že leta, postale javne.

Mnogo več ljudi, ki jih niso zanimala bitja na drugih planetih ali pa osebni razvoj, so se pričeli 
zanimati ali pa vsaj zavedati teh stvari. Zavedajo se, da obstaja rastoči napredek. Ter da se 
nekaj spreminja v svetu, ne samo v Ameriki.

Zdaj obstaja določeni konflikt v energijah, ki ga vi lahko imenujete spopad ali velika bitka. 
Bitka bo obstajala zato, ker je to boj za to, katera frekvenca bo prevladovala v svetu in kdo bo 
posedoval, manipuliral in usposabljal vašo frekvenco.

Kdo ste vi, kot frekvenca, maskirana v človeško obliko in katera je vaša specifična naloga, ki jo 
morate opraviti v tem času? Nujno potrebno je, da veste, kdo ste vi in kaj počnete, ko to 
počnete.  Ko  vi  postajate  bolj  med-dimenzionalni  in  več-dimenzionalni  in  ko  se  frekvenca 
spreminja in energija pospešuje, vaše telo prehaja skozi drastične spremembe, živčni sistem – 
prenosnik informacij – pa mora temu priti na konec.

Morate se naučiti upravljati z več realnostmi istočasno, razumeti, kaj počnete in prevesti to 
informacijo  planetu  Zemlji.  Vi  ne  bi  bili  tukaj,  če  ne  bi  bilo  pomembno,  da  prizemljite 
informacije  in  energijo  v  Zemljo.  Torej,  kadarkoli  se  počutite  naelektreni  ali  napolnjeni  z 
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energijo, razumite, da ste v spremenjenem stanju zavesti. Razumite tudi, da obstaja ogromno 
različnih stanj zavesti in da morate usmeriti sebe, da bi bili prevodnik kot veliki cevovod.

Ko veste,  da ste  v spremenjenem stanju zavesti  in  da so vam dane informacije,  energija 
ozdravljenja ali dvigovanja – se obnašajte kot cevovod. Napolnite se z energijo in se zavedajte, 
da ste v več-dimenzionalnem izrazu. To registrirajte in ne analizirajte. Samo dovolite energiji, 
da se filtrira skozi vas v Zemljo in vse to bo imelo mnogo več smisla kasneje.

Vi lahko odkrijete vaše emocionalno telo tako, da boste rekli, da verjamete, da se emocijam 
lahko verjame. Izjasnite se, da vi verjamete, da so emocije dobre, da so varne, da vas lahko 
nekam odpeljejo, da so pomembne in da niso samo motnja ali izvor nesporazumov.

Vsakič, ko se emocije sprostijo v vas, poglejte, kaj delajo za vas ali z vami. Ko se prepirate s 
svojim otrokom in kriči na vas ter se potem počutite slabo in jočete, poglejte v svoje emocije. 
Kaj  emocije  delajo  za  vas?  Kadarkoli  emocionalno  reagirate,  pristopate  informacijam  iz 
različnih realnosti. Najdite to frekvenco in jo zadržite.

Obstaja splošno mišljenje, da se emocij ne da kontrolirati. To ni točno. Vi lahko kontrolirate 
emocije in ne rabite izgubiti kontrole. Emocije so lahko frekvence znotraj vas, skozi katere vi 
čutite globino in bistvo vašega bitja. Čeprav vas lahko nekdo opazuje in misli, da se z vami nič 
ne dogaja. To ne pomeni, da jih vi blokirate, to enostavno pomeni, da ste vi določili način za 
čutenje emocij in da se ne počutite dobro ali slabo okoli tega, ampak enostavno razumete, da 
vi to čutite.

Poglejte, kaj lahko storite z emocijami. Kam vas vodijo? Kateri je vaš naslednji korak? Ločite se 
od dogodka, ki je sprožil emocijo. To bo nekaterim od vas pomagalo. Telesna vadba vam bo 
pomagala začutiti olajšanje. Vi uporabljate mišice in tkivo kot oklep za pokrivanje vaših kosti. 
To tkivo je postalo kompaktno in globoko zakopano in čuva tisto, kar je v okostju. Vi želite 
dobiti  pristop  k  informacijam,  ki  so  v  kosteh,  ker  kosti  vsebujejo  zgodbe,  v  tkivu  pa  se 
zadržujejo blokade. Vi morate skozi vse te sloje, da bi našli resnico, ki se skriva znotraj vašega 
telesa.

Vaš  načrt  ali  plan,  zaradi  katerega  ste  prišli  na  ta  planet,  postaja  vznemirjen,  ko  se  mu 
približujete. To je kot igra, ki ste se je igrali kot otrok, vi ste se skrili in ko je nekdo prišel blizu, 
ste rekli: »toplo!«.

Vaše telo postaja vznemirjeno, ko vaš načrt pričenja prevzemati kontrolo in vas odvede izven 
logičnega uma v izkustvo. To je zato, ker se vi pričenjate ujemati z vašim namenom. Vaše telo, 
ne  vaš  um,  jemlje  informacije  vase.  Če  dovolite  vašim  emocijam  mnogo  svobodnejšo 
vladavino, boste imeli bolj zadovoljujoče izkustvo kot takrat, ko kritizirate vaše emocije in ne 
razumete skozi kaj prehajate ali jih poskušate kontrolirati.

Vi potrebujete vaše emocije. Mi tega ne moremo dovolj poudariti. Nekateri od vas so ponosni, 
da nimajo emocij. To več ne bo moglo funkcionirati, ker boste razumeli, da vas bo tisto, na kar 
ste ponosni  -  uničilo.  Vi  lahko začutite,  da ste  z svojimi  starši  razrešili  vse stvari.  Mnogo 
točneje bi bilo reči, da ste imeli več razumevanja, kot je bilo možno v danem času.

Ko izkusite neko obliko telesne vadbe ali dela s kristali, ali ko kreirate premik k višjim nivojem, 
boste videli mnogo celovitejšo sliko. Informacije so ohranjene in zapisane v kamnu. Zapisane 
so tudi v kosteh. Zato je pomembno delo na okostju, ker to drži mnoga vaša izkustva tekom 
življenja. Neke stvari izstopijo ven in ne morete se kritizirati, da ste mislili, da ste končali z 
nekimi  dogodki  v  življenju.  Recite:  »To je  čudovito.  Še precej  tega je  tu,  rad imam to.«. 
Izkoristite to izkustvo, kot da odkrivate rudnik zlata, kakor da odkrivate, da ste ponovno rojeni 
kot bogataš.

Skozi vse, kar prehajate, je tisto, za kar ste se odločili, da boste skozi to šli. Vi ne veste, koliko 
stvari vi čistite. Vi odpirate poti zavesti, ne samo za vas, ampak za ves planet. Dobra stvar je 
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to, da to, kar zdaj čistite, je lažji primer. Neke stvari, ki bodo prišle kasneje, so mnogo bolj  
čudne, ampak boste tako izkušeni,  da to ne bo povzročilo neke razlike. Vse se dogaja ob 
pravem času.

Sedanja  sprememba  je  evolucija  priključevanja  notranjih  podatkov  v  zunanje  podatke. 
Čiščenje, ki se odvija je pristopanje vsem emocionalnim telesom, ki ste se jih bali uporabljati. 
Vi morate pristopiti k emocionalnemu telesu, da bi lahko pristopili k spiritualnemu.

Kot smo že rekli, mentalno in fizično telo gresta roko pod roko ter emocionalno in spiritualno 
telo gresta roko pod roko. Vi morate pristopiti nefizičnemu svetu skozi vaše emocije, zato ker 
je spiritualno telo nefizično, vi pa ste zaprti v fizični realnosti.

Človeška bitja  težijo  k temu, da imajo tako radi  njihove drame, da se izgubijo  v procesu 
predelave.  Predelava  lahko  postane  njihov  življenjski  slog.  Ni  ravno  »cool«,  da  vedno 
predelujete in govorite ljudem: »Ne kliči me, jaz predelujem, sem globoko v mojih stvareh, ne 
morem najti izhoda iz tega.«

Da, vaša osebna drama se mora pregledati. Da, vaša osebna drama je kot banket za hranjenje 
samega sebe. Ampak jejte hrano in pojdite s svojim življenjem ter si naredite drugi banket. Ne 
držite se teh draguljev vaše preteklosti in se ne bojte, če razrešite probleme, ker potem ne 
boste  imeli  ničesar  drugega  vznemirljivega  v  vaših  življenjih.  Dobro  bi  bilo  predelovati  v 
majhnih korakih.

Človeško  telo  se  razvija  in  spreminja.  Telo  lahko  verjame,  da  potrebuje  odgovarjajoče 
kombinacije hranljivih snovi, ker so vas tako učili. Idealno bi bilo, če bi lahko v tem trenutku 
pozabili, kar ste se učili. Poslušajte svoje telo in naj vam pove, kaj si želi. Predvidevamo, da 
ste mnogi od vas spremenili okus za stvari, ki jih radi jeste. Ne počutite se prijetno, ko jeste,  
kar ste jedli prej, ker vibracije določene hrane niso kompatibilne z vami.

V mesni industriji, kot veste, krave, svinje in perjad niso negovana hrana. Živijo v majhnem 
prostoru in mnoge od njih nikoli ne vidijo svetlobe dneva. Mnoge od teh živali živijo ena na 
drugi, ker živijo v malih vrstah kovinskih kletk. Vzgajajo se na ta način. Hranijo jih z steroidi in 
antibiotiki. Ne vzgajajo se z ljubeznijo. Ko jih vodijo na zakol, se ne ubijajo z ljubeznijo. Tako 
da vi jemljete in prebavljate vse te vibracije.

Spomnite se, da vse stvari obstajajo kot vibracije. Živali so postavljene na Zemljo, da bi bile 
vaši prijatelji,  da bi živele na Zemlji, da bi vas hranile in vam omogočale zaščito, če je to 
mogoče. Vse to bi se moralo početi z ljubeznijo. Če živite na kmetiji in vzgajate lastne piščance 
ali  svinje  in  ko  pride  čas,  da  končajo  s  svojim  življenjem,  če  to  počnete  z  ljubeznijo  in 
sočutjem, je to v redu. Vi dajete kvaliteto življenja njim in potem se živali reciklirajo in dajejo 
kvaliteto življenja vam. To bi bilo idealno. Takšna je bila dolgo časa realnost na tem planetu. 
Ampak več ni.

Zavedajte se vibracij znotraj vseh stvari. Naj vaše telo pove, kar želi. Dovolite si, da ste voljni 
in  se  spreminjate,  ker  se  bo  vaše  telo  med  poskušanjem  poviševanja  frekvence  in 
izgrajevanjem svetlobnega telesa, ločilo  od določenih vrst  hrane.  Izrazite namen, da želite 
spremeniti  vaše  prehrambene  navade  in  izrazite  namen,  da  stvari  pridejo  k  vam.  Mi 
poudarjamo  znova  in  znova,  da  ste  vi  mnogo  več  od  fizičnih  bitij.  Obstajate  v  mnogih 
realnostih in imate veliko število vodnikov. Torej, vsak od vas mora postati mnogo jasnejši v 
svojih namerah. Kar želite – izrazite in recite: »Jaz si želim napredovati, želim si spremeniti 
način prehrane. Želim imeti višjo stopnjo intuicije.«.

Bodite  JASNI  o  tem,  kar  nameravate.  Besedi:  »Jaz  nameravam!«  imata  neopisljivo  moč. 
Resnično zdravje bi bilo sestavljeno iz 12 popolnoma mutiranih in razvitih spiral znotraj vašega 
telesa, ki bi aktivirale polno kapaciteto možganov. Bil bi potreben čas, da se vseh 12 spiral  
popolnoma aktivira, čeprav so lahko vključene. Nekateri od vas jih čutite kot vključene, ne pa 
aktivirane.  Ko  so  aktivirane,  so  celi  možgani  aktivirani  in  vi  ste  genij.  Veste  vse,  imate 
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telepatijo  in  ste  lastnik  živeče  knjižnice.  Imate  vstopnico  za  pristop  h  kateremu  koli  tipu 
informacij, ki je ohranjen kjerkoli na planetu.

Če težite k čemerkoli, vas mi prosimo, da postanite popoln Čuvaj Frekvence. Znotraj sebe 
zadržujte znanje in informacije najvišje vrste, vrste neomejenega bitja. Ustvarite to frekvenco, 
da bi bila dostopna povsod okoli vas – enostavno tako, da jo živite, se sprehajate po ulicah, 
kupujete stvari, zvečer počivate na blazinah, vedoč kdo ste vi.

Prišel bo čas, ko več ne boste rabili iskati informacij izven sebe. V tem času vas bomo mi in 
drugi, enaki kot mi, prišli aktivirat, vas združit in grupirat, da bi vi lahko odsevali drug drugega 
in se medsebojno elektromagnetno napajali.

Ko mi delamo z vami, mi kreiramo iskre svetlobe, ki dovoljujejo odpiranje. Ko se ta odpiranja 
zgodijo znotraj vas, vi vibrirate s tako frekvenco, da vplivate na vse okoli vas. Kadarkoli se 
zgodi, da nekaj »klikne« z nekom drugim od vas, vi pošiljate frekvenco razpoznavanja in drugi 
ljudje jo poberejo. Na tak način raste skupinski um. To se dogaja brez vašega racionalnega 
razumevanja ali  potrebe,  da to  jasno razumete, ker se to dogaja elektromagnetno znotraj 
vašega telesa. Vaša energija raste ravno toliko, kolikor je vi lahko prenesete.

Vsakdo mora aktivirati več-dimenzionalnost v sebi. En del sebe sprejme odločitev in reče: » V 
redu, jaz si želim iti v več-dimenzionalno izkustvo. Kaj si želim početi?«. Najprej mora nastati 
želja. Želja je spoznanje, ki vas vodi v ta trenutek. Potem se morate odločiti, kaj želite s to 
željo. Vi jo lahko že jutri pozabite.

Da bi strukturirali to željo in demonstrirali, da mislite resno, sodelujte v dogodkih, akcijah, 
ritualih in ceremonijah, ki bodo pokazale vašo resno namero. Potem živite na tak način, da 
boste pošiljali signal, da si to res želite. To je lahko živeča in hodeča molitev. Cerkev uči ljudi, 
da prosijo določene Bogove za to, kar si želijo ali pa za odpuščanje. Mi predlagamo živečo 
molitev, proces, v katerem ima vsak vaš trenutek pomen in vas na osnovi vašega obnašanja in 
koncentracije vodi k temu, kar si želite oziroma k tistemu, za kar prosite.

Živa molitev vsebuje zelo zavestno namero v zvezi s predmeti v vaši realnosti: da imate oltar, 
svete stvari  in  da v vaši  realnosti  nimate ničesar,  kar  nima pomena za vas.  Mi  vemo, da 
predlog,  da  v  vaši  realnosti  nimate  ničesar,  kar  za  vas  nima pomena,  povzroča  potres  v 
nekaterih od vas. Ampak koliko vas se sooča stvarmi, ki jih ne želite v vaših življenjih? To je 
lahko plašč, ki ga nosite zadnjih 15 let in ima nekaj luknjic od moljev pod rameni, ali pa vaš 
partner, ki ste ga vodili okrog zadnjih 35 let ima precej več luknjic od moljev .

Izziv je, da se osvobodite od vsega v vašem življenju, ki  nima pomena za vas, da, to je 
esencialno pomembno. Postavljanje oltarja je dober okvir za aktiviranje ritualov. Ritual budi 
celični spomin in vas spominja na stara učenja, ki so ohranjena znotraj vas. To vodi ta učenja v 
vaš aktivni spomin.

Ritual vas bo postavil v SEDAJ in vas odpeljal iz ENEGA razširjenega in podaljšanega SEDAJ do 
DRUGEGA, s spoštovanjem aspektov Matere Zemlje, ki  imajo svoj pomen. Vi  kreirate svoj 
pomen sami zase.

Vse  stvari  obstajajo  zato,  ker  se  je  nekdo  odločil,  da  jih  energetizira.  Vse  je  lahko 
energetizirano. To je odvisno od moči posameznega uma, ki aktivira voljo in jo uporabi za 
transformiranje realnosti.

V tem času ni nikogar na Zemlji, ki ni bil vzpodbujen z impulzom, da bi napredoval. Nihče brez 
tega impulza ni prišel sem. Vsi portali, ki so se odprli in načrti, ki so postavljeni za ta čas, so 
bili pogojeni z delom v smeri samo-motiviranja, samo-eksplozije in hitre evolucije.

SAMA TA KNJIGA je proces in aktivator. Kode so skrite v tej knjigi. Mi vas opogumljamo, da se 
obnašate v skladu z impulzi, ki vam govorijo v uho: »Vi ste del Družine Svetlobe in Zemlja je 
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živeča Knjižnica!«. Mi vas bomo izzivali in vam pomagali govoreč, da za to obstajajo mnoge 
nagrade. Celo mi ne garantiramo, da se bo izziv sploh kdaj končal, obstaja pa nivo premoči, ki 
ga  boste  dosegli.  Učite  se  brati  simbole  in  spremljati  impulze  do  največjega  možnega 
zaključka. Biti več-dimenzionalen pomeni odpreti kanale, priklicati različne frekvence in potem 
sprejeti transmisijo znanja.

Ne obstaja dovolj  besed v trenutnem besednjaku,  da bi  se lahko opisali  občutki  nefizičnih 
realnosti. »Duh«, o katerem mi govorimo, zajema mnogo idej. V bistvu pomeni vse, kar ni 
fizično in znotraj tretje dimenzije.

Vi lahko primerjate ta izziv s skokom na trampolinu in skakanjem do nekega TAKO visokega 
skoka, za katerim se več nikoli ne boste dotaknili trampolina. Vi skačete in skačete in potem 
greste za zlatom, ki vas bo poslalo v področje Duhovnega Sveta.

Vi se s tem ne razgubite in vaše molekule niso razpršene. To je enostavno skok, ki so ga 
prakticirali  vsi  stari  šamani  na  Zemlji  in  ga  vzdrževali  kot  potencialni  način  povezovanja 
inteligentnih form ter pomaganju evoluciji človeške rase.

Več-dimenzionalnost je za nas način življenja. Mi smo razumeli, da je del izziva kot učitelje, da 
prenesemo naš način življenja v sisteme, ki se razvijajo. Da vas pomirimo, to je proces, proti  
kateremu se vi premikate ( če se vmes ne poslovite od planeta), čeprav je način, na katerega 
boste to doživeli, odvisen od vas samih.

Mi želimo da greste do roba prepada, stopite naprej in stojite v zraku za robom prepada. Mi 
želimo, da ste vi tam zunaj. Mi želimo, da vi prepoznate odpadnika v vas: tistega, ki ve in bo 
na široko razbil to realnost in vzpostavil popolnoma novi obrazec zavesti. To ne bo narejeno od 
nekega svetovnega vodje, to boste naredili vi masovno, ker – mase so na to pripravljene.

V tem času so Čuvaji  Svetlobe tukaj  v  milijonskem številu.  Vse,  kar  morate  storiti  je,  da 
razvijete sebe. Vaše delo v tem času je zelo intenzivno povezano z vami samimi, z vašim 
fizičnim telesom. Vaš notranji  jaz dovoljuje,  da igrate to igro v tem času. Imejte se radi, 
spoštujte se, slavite se in skrbite zase, govorite dobro o sebi in nameravajte, da vaš notranji 
Jaz funkcionira z optimalno kapaciteto.

To je vse, kar morate narediti, da bi bili odprti za povezovanje z Vašo Družino Svetlobe. Potem 
bodite pripravljeni izvedeti, koga je Svetloba že srečala, s kom vas bo Svetloba spoznala in kdo 
vse  Svetloba  pravzaprav  je.  Ljubezen  je  tisto,  kar  doživljate  ko  greste  za  Svetlobo.  Vi 
potrebujete Svetlobo, ki je informacija, da bi pristopili tej ljubezni. Brez frekvence informacije 
je frekvenca ljubezni napačno interpretirana.

Če frekvenca ljubezni pride prva brez frekvence Svetlobe, potem vi mislite, da je ljubezen 
NEKJE ZUNAJ, namesto da bi vedeli, da ste to VI SAMI. Potem počnete to, kar so ljudje veke 
počeli na tem planetu: vi obožujete in idealizirate ter mislite, da je ljubezen NEKJE ZUNAJ, ne 
pa TU ZNOTRAJ.

Mi smo se odločili, da pridemo na ta planet in da delujemo s Svetlobo, da vas informiramo, 
ojačamo  in  podžigamo  vaš  načrt,  v  skladu  z  informacijami,  ki  jih  vsebuje.  Zdaj,  ko  ste 
informirani in ko razumete, kaj se bo tekom več-dimenzionalne infuzije Svetlobe dogajalo z 
vašo identiteto, boste pričeli  doživljati  frekvenco ljubezni, ki bo dovolila,  da svojo ljubezen 
razširite na druge verzije svojega več-dimenzionalnega jaza in kreirate masovno ozdravljanje 
zavesti na mnogih nivojih.

Izkustva, ki jih boste imeli v teh realnostih aktivnosti, utegnejo biti zelo močna. Spremenila 
vas bodo neopisljivo in hodili boste naokrog z nasmeškom od ušesa do ušesa, drugi pa se bodo 
spraševali, kaj se to dogaja z vami.

Tako se boste  počutili,  ker  boste  v frekvenci  ekstaze.  Vi  boste  v frekvenci  povezanosti  in 
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vsakdo in vse, kar boste privlačili  k sebi,  bo del te vibracije. Vse, kar ni v resonanci s to 
frekvenco, ne bo moglo priti niti blizu vas. Pravzaprav, ko vi vibrirate na višjih frekvencah, vse, 
kar ni v teh frekvencah, vas ne bo moglo niti videti.

Ko vi operirate v frekvenci informacij, povezanih s kreacijo in ljubeznijo, boste postavljeni, da 
bi delali – da bi širili to frekvenco – ne da bi to delali za druge, ampak tako, da dovoljujete 
drugim, da začutijo vašo frekvenco, ko pridejo v stik z vami.

Vsi vi ste neprecenljive vrednosti, ali to veste? Tisti od vas, ki bodo obvladali te stvari, in ni 
razloga, da jih ne bi obvladali, bodo zelo iskani te dni. Na vas bodo gledali kot na superiorno 
bitje.  Kakorkoli,  ne  gre  za  to,  da  se  vi  ločite  od preostanka  populacije.  Vaše  mesto  je  v 
populaciji, da bi učili in pokazali ostalim, kako lahko naredijo enako.

Frekvence se morajo dajati svobodno in morajo biti deljene svobodno, da lahko vsak odkrije 
zase, kar lahko. To je način, na katerega se razvija ta planet.
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22. GALAKTIČNI PLIMNI VAL SVETLOBE

Zavest  se zbuja med masami na tem planetu. Vsota vseh dogodkov, ki  se pospešujejo in 
razvijajo,  se  zliva  v  realnost  vsakogar.  Ti  dogodki  so  koordinirani  in  oblikovani,  da  vas 
kolektivno pripeljejo do te nove stopnje izražanja Svetlobe.

Ta infuzija galaktičnega vala Svetlobe prihaja iz prihodnosti skozi portale, ki jih odpirate na 
Zemlji, če spremljate zgodbo, ki smo jo delili z vami in ponesete sebe na potovanje. Mase se 
zbujajo. Vidite jih okoli vas in čutite glasnost in grmenje zavesti, notranja Zemlja se spreminja, 
kar bo resnično pomenilo odpiranje prehoda za celo civilizacijo.

Z ogromno podporo s strani naših učiteljev smo mi predstavili informacije temu planetu, za 
katere čutimo, da usklajujejo naše namere in združujejo naše energije. Mi čutimo, da smo vam 
v tem času dali jasno sporočilo, navdihujoče sporočilo, ki nosi valove resnice.

To je sporočilo, ki naj izzove, prebudi in pokliče del Sebe, ki je skrit in ki je ležal uspavan. Mi 
čutimo, da bo material, ki smo ga delili z vami skozi to knjigo, v vas prebudil to, kar že veste. 
Tu je, da bi vam prinesel razumevanje o različnih verzijah vaše iluzorne realnosti, ki so vam jo 
»prodali« ter da razumete, kakšna je lahko vaša vloga v vsem tem. Stimulirali smo vsakega od 
vas s provokativnimi sporočili za razmišljanje. Naš namen je, da premaknemo z mesta vsakega 
od vas, ne pa, da bi se slabo počutili.

Vi se lahko privedete v neprijetno stanje, mi vas podpiramo, da najdete tolažbo. Mi vas tudi 
podpiramo, da se dvignete nekaj planinskih nivojev zavesti znotraj sebe, da greste na nov kraj 
tolažbe  ter  da  najdete  doline  večne  mladosti,  večne  vitalnosti  in  nenehnega  izražanja 
kreativnosti. Tam boste našli nove vidike zavesti ter galaktični Val Svetlobe iz prihodnosti. Naš 
namen  v  prenašanju  tega  finalnega  sporočila  v  poglavju  22,  finalnem  poglavju  je,  da 
izkoristimo vibracijo števila 22, ključne številke.

To število je povezano s prenašanjem v to verzijo fizične realnosti, nekega ključnega učenja – 
sporočila, ki vsebuje šifro. Sporočilo ni samo v načinu, po katerem so besede povezane skupaj. 
Tu so tudi sloji  informacij,  skriti  v sistemu in odkrivanju te knjige. Ideje so predstavljene, 
pojavljajo se konflikti, predlagane so rešitve in inspiracija najde svojo pot ter vas vedno vodi 
do skrajne predanosti, da bi navdihnili sebe.

Mi čutimo, da boste vi imeli korist od te orkestracije, ki smo jo mi povzročili izza kulis. Obstaja 
proces razumevanja, ki ga predstavlja ta knjiga. Tam, kjer se zdi, da je bil kaos in zmeda in 
tam, kjer se zdi, da so se stvari razsule, to razsulo je ustvarilo svoj lastni red.

Ta  red  je  seštet  v  tem  končnem  sporočilu  pod  številko  22.  V  tem  finalnem  sporočilu 
nagovarjamo  duše  in  srca  vsakogar  od  vas.  Od  vas  zahtevamo,  da  slišite  poziv,  da  ga 
prepoznate in da stopite naprej kot član Družine Svetlobe. Imejte dovolj moči v vseh dneh, ki 
jih živite na tem planetu, da živite to Svetlobo in jo delite z vsemi, ki jih srečate. To ne pomeni, 
da pridigate ali prodajate to Svetlobo.

To pomeni, da živite Svetlobo, za katero veste da ste, da odkrijete v enostavnosti svojega bitja 
namen vaše eksistence, da se razcvetite s tem in presadite ta kraj, ki je Planet Zemlja, v 
svojem najglobljem času prehoda.

Proces premikanja v višje nivoje razumevanja – to povezovanje dimenzij in kreiranje novih 
teritorijev bo vsakogar vodilo čez novo razumevanje smrti.  Vaša Svetloba bo iskana. Vaša 
Svetloba predstavlja tisto, kar vi veste.

Ta knjiga ima mnogo načinov, skozi obliko in skozi kode, ki jih vi niste mogli prepoznati, da bi 
vas spomnila na teh finalnih straneh, da vi veste vse to, o čemer mi govorimo in da je vse to 
znotraj vas.
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Zdaj  je  čas  za  vas,  da  delite  odkritja  in  »čudeže« funkcioniranja  tega  »fizičnega  vozila«, 
vašega telesa, v teh časih sprememb in prehodov, ki vključuje smrt sveta, kakršnega poznate. 
Kjerkoli je smrt, je tudi rojstvo, nekaj umre in nekaj novega se rodi.

Medtem  ko  se  ta  planet  premika  bližje  tem  dnem velikih  sprememb,  bo  vsakdo  od  vas 
poklican, da postane in se dokaže kot steber Svetlobe. Vi boste pokazali pot v času, ko bodo 
ljudje obupani, ker stari načini več niso rešitev, ne pristajajo več sem in ne odgovarjajo. Mi 
smo sugerirali v tej knjigi, da Svetloba prinaša precej kaosa temu planetu. Torej tekom teh 
časov bodo vaši talenti potrebni.

Vi ne morete bežati in se skriti,  potrebni ste, da se prebijete skozi družbo in da prinesete 
alternativne oblike obstoja. Potrebni ste, da delite svoja prepričanja o kreiranju realnosti  z 
vašimi mislimi in da pokažete drugim, kako to deluje skozi  ozdravljanje in kreiranje novih 
idealov civilizacij in kooperacij.

Ko se dnevi pričnejo razvijati, se bodo objavile stare prerokbe, kot da postajajo žive. Te stare 
prerokbe  bodo  bolj  raznobarvne  in  bodo  imele  svoje  lastne  verzije,  ko  bodo  učile  planet 
njegove največje lekcije.

Ko se razvijate, boste nosili naprej vse, kar znate, delili boste in živeli to. Vi postajate večji 
Nosilec ali večji Izraz Svetlobe. Skozi ta proces boste videli, da boste v nekaj naslednjih letih 
katapultirani  s  hitrostjo,  višjo  od  hitrosti  svetlobe,  s  tem,  kar  veste.  Možnosti,  talenti  in 
informacije, ki bodo prišle do vas, so enostavno znotraj vas.

Mi vas bomo spomnili, da obstaja Galaktični plimni Val Svetlobe iz prihodnosti, ki prihaja k 
vašemu planetu in da se bo to križanje čutilo masovno v letu 1993. Tako bo, kot da ima ves 
planet enostranski porast zavesti.

Val mora biti gigantski, da bi deloval na vse mase, ki so zaklenjene v kontroli frekvence. Vi, 
Družina Svetlobe, ki ste tukaj v milijonih, ki v svojih telesih ustvarjate prostor za ta galaktični 
val, boste omogočili, da se Svetloba prebije skozi prvi sloj svetlobnega telesa masovno za vse. 
Svetlobno telo je tisto, ki vsebuje kompletno transformacijo za vrste. Sposobno bo organizirati 
realnosti skozi premikanje zavesti z namero od enega pogleda k drugemu, enako kot obračanje 
postaj na televiziji.

Svetlobno telo bo vsebovalo vse te kodirane informacije in bo sposobno, da z voljo prevede vse 
te kodirane informacije. Komuniciralo bo znotraj dimenzije in med-dimenzionalno. Spomnite 
se, materija je enostavno svetloba, ki je ujeta. Ko gradite svoje svetlobno telo, vi dovolite, da 
se molekularna struktura reorganizira ter da se osvobodijo spone, ki vas vežejo za določene 
aspekte  materialnosti,  da  bi  lahko  vaše  duhovno  razumevanje  bilo  bolj  v  skladu  z  vašim 
vsakodnevnim življenjem.

Izgradnja svetlobnega telesa je omogočanje manj ujeti materiji, da se manifestira in dovoli 
svetlobi, ki je svobodnejša v izražanju in iskanju svojega lastnega izvora, da postane kot vi, 
torej ne preveč čvrsta.

Ko dvignete svoj nivo vibracij, postanete svetlobno telo. Dobesedno boste opazili spremembe v 
telesu. Vaše telo bo postalo vitalnejše, mlajše, bolj  hranjeno v lastnem bitju in definitivno 
procesor  velikega  števila  informacij.  Postalo  bo  super-bitje.  Grajenje  svetlobnega  telesa 
vključuje obstoj super-bitja.

Premikanje trajanja celičnega telesa skozi pomlajevanje in podaljševanje celičnega življenja se 
ponovno  vrača  v  modo.  To  je  del  kreiranja  svetlobnega  telesa,  ki  ni  tako  gosto  in 
samouničevalno, ki se samo ustvarja in samo polni. To je to, za čemer vi težite. Vi bi bili vaše 
svetlobno telo in to čutili,  če vaš logični  Um ne bi  bil  tako zaskrbljen okoli  tega, ali  je  to 
mogoče in če vam ne bi družba govorila, da je to nemogoče.
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Ne moremo dovolj poudariti, da morate nehati poslušati družbo. To bo za vas ena najtežjih 
stvari in eden največjih prelomov, ki jih boste speljali. Vi imate družbeni Jaz in vaš duhovni Jaz 
in se morate odločiti, kateri je svetejši za vas. Kakšen je vaš izbor avtoritet? Dovolite, da vaš 
intuitivni Jaz postane vaša avtoriteta. Dovolite vašemu intuitivnemu Jazu, da postane vodja za 
vaše izkustvo, ki ga nihče drug ne bo cenil. Vaše izkustvo izhaja od naloge, za katero veste, 
čeprav se je ne spomnite vedno.

Če pristopite k vsemu, kar veste, s stališčem, da obstaja Božanski red in Božanski smisel, brez 
da vaš EGO to vedno razume, se boste premikali skozi realnosti zelo hitro. Precej bo različnih 
načinov za čutenje tega galaktičnega vala svetlobe. Definitivno bo katapultiral vsakogar v večjo 
verzijo njegovih najvišjih zmožnosti. To je seveda izbira vsake osebe.

Naše finalne besede vključujejo hvaležnost vsakemu od vas, ki prepozna izvir Svetlobe, ki je 
del  vaše identitete in vas je napeljal,  da preberete to knjigo ter  sledite tihemu šepetu, ki 
odmeva po zlati spirali znotraj vašega lastnega bitja.

Mi  vas  spoštujemo,  mi  vas  poznamo  in  cenimo  vašo  vrednost  ter  smo  tukaj,  da  vam 
pomagamo. Vsi mi smo tukaj, kot Družina Svetlobe, da bi prinesli to izbiro in svobodo, da bi 
ponovno napredovali na tem planetu, da ju pripeljemo na ta kraj, kjer bosta sijali kot del Žive 
knjižnice, kot neka nova Zvezda, nova Svetloba na obzorju mnogih zavestnih čutečih svetov.

Mi čakamo v prihodnosti, da vaša preteklost sreča in preseka našo sedanjost in da povzdigne 
ves Obstoj na novi nivo, do najvišjega nivoja Obstoja. Naše veliko zadovoljstvo je, da imamo v 
tem procesu vašo pomoč.
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