
 1 

 

 
 
 
 
 

PREDGOVOR 
 
 

 
S pisanjem te skripte sem za�el z namenom, da bi mi olajšalo delo z odrejanjem odredb, katere sledijo. S pisanjem te skripte sem za�el z namenom, da bi mi olajšalo delo z odrejanjem odredb, katere sledijo. S pisanjem te skripte sem za�el z namenom, da bi mi olajšalo delo z odrejanjem odredb, katere sledijo. S pisanjem te skripte sem za�el z namenom, da bi mi olajšalo delo z odrejanjem odredb, katere sledijo. 

In ker vse odredbe v nadaljevanju izhajajo iz petih knjig In ker vse odredbe v nadaljevanju izhajajo iz petih knjig In ker vse odredbe v nadaljevanju izhajajo iz petih knjig In ker vse odredbe v nadaljevanju izhajajo iz petih knjig JAZ SEM, KI SEM (�IVLJENJE IN NAUKI MOJSTROV 
VNEBOVZETJA;  JAZ SEM, KI SEM 1; JAZ SEM, KI SEM 2; JAZ SEM, KI SEM 3 IN JAZ SEM, KI SEM 4), se mi je  se mi je  se mi je  se mi je 
zdelo prakti�no, da tiste, ki so najbolj uporabne, prepišem. S�asoma pa sem pomislil, da bi te odredbe zdelo prakti�no, da tiste, ki so najbolj uporabne, prepišem. S�asoma pa sem pomislil, da bi te odredbe zdelo prakti�no, da tiste, ki so najbolj uporabne, prepišem. S�asoma pa sem pomislil, da bi te odredbe zdelo prakti�no, da tiste, ki so najbolj uporabne, prepišem. S�asoma pa sem pomislil, da bi te odredbe 
mogo�e prišle prav tudi drugim ljudem in se spomnil na besede: mogo�e prišle prav tudi drugim ljudem in se spomnil na besede: mogo�e prišle prav tudi drugim ljudem in se spomnil na besede: mogo�e prišle prav tudi drugim ljudem in se spomnil na besede: ¨Poni"no Vas prosim, da blagoslovite te 
prevode in dovolite njihovo uporabo, 2e je mo"no tudi mno"i2no, pod Vašim vodstvom in zagonom!¨    In In In In 
tako je nastala ta skripta. Na tako je nastala ta skripta. Na tako je nastala ta skripta. Na tako je nastala ta skripta. Na za�etku jeza�etku jeza�etku jeza�etku je slika Vašega Bo jega Jaza, katere  slika Vašega Bo jega Jaza, katere  slika Vašega Bo jega Jaza, katere  slika Vašega Bo jega Jaza, katere razlaga, razlaga, razlaga, razlaga, 
namen in uporaba je napisana na zadnji strani. Slnamen in uporaba je napisana na zadnji strani. Slnamen in uporaba je napisana na zadnji strani. Slnamen in uporaba je napisana na zadnji strani. Sledi uvod (6 strani), v katerem je edi uvod (6 strani), v katerem je edi uvod (6 strani), v katerem je edi uvod (6 strani), v katerem je 
natan�no opisan pomen odredb natan�no opisan pomen odredb natan�no opisan pomen odredb natan�no opisan pomen odredb JAZ SEM in kako se te odredbe uporablja. Sledi 18 strani  in kako se te odredbe uporablja. Sledi 18 strani  in kako se te odredbe uporablja. Sledi 18 strani  in kako se te odredbe uporablja. Sledi 18 strani 
najbolj uporabnih odredb in slovar izrazov. Na koncu vsake odredbe je številka, katera najbolj uporabnih odredb in slovar izrazov. Na koncu vsake odredbe je številka, katera najbolj uporabnih odredb in slovar izrazov. Na koncu vsake odredbe je številka, katera najbolj uporabnih odredb in slovar izrazov. Na koncu vsake odredbe je številka, katera 
pove v kateri knjigi in na kateri strani se odredpove v kateri knjigi in na kateri strani se odredpove v kateri knjigi in na kateri strani se odredpove v kateri knjigi in na kateri strani se odredba nahaja (npr. ba nahaja (npr. ba nahaja (npr. ba nahaja (npr. 0-99    ----    0 je knjiga  je knjiga  je knjiga  je knjiga �IVLJENJE 
IN NAUKI MOJSTROV VNEBOVZETJA, ali ali ali ali 1  je knjiga je knjiga je knjiga je knjiga  JAZ SEM, KI SEM 1 in in in in 99    ---- št. strani). št. strani). št. strani). št. strani). Kot izvor Kot izvor Kot izvor Kot izvor 
(v angleškem jeziku) je tudi ta skripta pisana v vijoli�ni barvi, ker je to Saint Germainova (v angleškem jeziku) je tudi ta skripta pisana v vijoli�ni barvi, ker je to Saint Germainova (v angleškem jeziku) je tudi ta skripta pisana v vijoli�ni barvi, ker je to Saint Germainova (v angleškem jeziku) je tudi ta skripta pisana v vijoli�ni barvi, ker je to Saint Germainova 
barva.barva.barva.barva.    
    

Namaste, RobNamaste, RobNamaste, RobNamaste, Robertertertert    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
Avtor:    Avtor:    Avtor:    Avtor:    Saint Germain in drugi Vnebovzeti Mojstri 
Prevedel:Prevedel:Prevedel:Prevedel:    Toma" Pritekelj 
Sestavil:Sestavil:Sestavil:Sestavil:    Robert Jarc                                                                    9.9.2007   Nova Gorica 
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Vse stvari v  ivljenju lahko upravVse stvari v  ivljenju lahko upravVse stvari v  ivljenju lahko upravVse stvari v  ivljenju lahko upravljatljatljatljate s Prisotnostjoe s Prisotnostjoe s Prisotnostjoe s Prisotnostjo 'JAZ SEM'… 
 

Uporaba PrisotnostiUporaba PrisotnostiUporaba PrisotnostiUporaba Prisotnosti 'JAZ SEM' je najvišja dejavnost, ki vam je lahko dana...je najvišja dejavnost, ki vam je lahko dana...je najvišja dejavnost, ki vam je lahko dana...je najvišja dejavnost, ki vam je lahko dana...    
 

Eden najmogo�nejših izreEden najmogo�nejših izreEden najmogo�nejših izreEden najmogo�nejših izrekov, kar se jih da izraziti:kov, kar se jih da izraziti:kov, kar se jih da izraziti:kov, kar se jih da izraziti:   
»'JAZ SEM' Vstajenje in 0ivljenje« Vstajenje in 0ivljenje« Vstajenje in 0ivljenje« Vstajenje in 0ivljenje«     

Zelo pomembno zato, da ste sposobni sprejemati jasne usmeZelo pomembno zato, da ste sposobni sprejemati jasne usmeZelo pomembno zato, da ste sposobni sprejemati jasne usmeZelo pomembno zato, da ste sposobni sprejemati jasne usmeritve Kristusa v sebi (svojega ritve Kristusa v sebi (svojega ritve Kristusa v sebi (svojega ritve Kristusa v sebi (svojega 
Kristusovega Jaza) in priti v stik z Vnebovzetimi mojstri, morate biti posKristusovega Jaza) in priti v stik z Vnebovzetimi mojstri, morate biti posKristusovega Jaza) in priti v stik z Vnebovzetimi mojstri, morate biti posKristusovega Jaza) in priti v stik z Vnebovzetimi mojstri, morate biti poslušni Zakonu lušni Zakonu lušni Zakonu lušni Zakonu 

svojega 0ivljenja. To pomeni, da mora biti vaš um neobremenjen in uglašen na Višje impulze. svojega 0ivljenja. To pomeni, da mora biti vaš um neobremenjen in uglašen na Višje impulze. svojega 0ivljenja. To pomeni, da mora biti vaš um neobremenjen in uglašen na Višje impulze. svojega 0ivljenja. To pomeni, da mora biti vaš um neobremenjen in uglašen na Višje impulze. 
V�asih sami naredite neke zaklju�ke in mislitV�asih sami naredite neke zaklju�ke in mislitV�asih sami naredite neke zaklju�ke in mislitV�asih sami naredite neke zaklju�ke in mislite, da ste pree, da ste pree, da ste pree, da ste prejeli Navodila od Prisotnosti ali jeli Navodila od Prisotnosti ali jeli Navodila od Prisotnosti ali jeli Navodila od Prisotnosti ali 

Višjih bitij, vendar so bile pri tem še vedno dejavne vaše �loveške  elje.Višjih bitij, vendar so bile pri tem še vedno dejavne vaše �loveške  elje.Višjih bitij, vendar so bile pri tem še vedno dejavne vaše �loveške  elje.Višjih bitij, vendar so bile pri tem še vedno dejavne vaše �loveške  elje.    

    

Nauk Vnebovzetih mojstrov o Nauk Vnebovzetih mojstrov o Nauk Vnebovzetih mojstrov o Nauk Vnebovzetih mojstrov o 'JAZ SEM' je resni�ni 0ivljenjski na je resni�ni 0ivljenjski na je resni�ni 0ivljenjski na je resni�ni 0ivljenjski nauk, ki vodi do uk, ki vodi do uk, ki vodi do uk, ki vodi do 
Razsvetljenja ljudi. Dan je za vsesplošno dobrobit �lRazsvetljenja ljudi. Dan je za vsesplošno dobrobit �lRazsvetljenja ljudi. Dan je za vsesplošno dobrobit �lRazsvetljenja ljudi. Dan je za vsesplošno dobrobit �looooveštva. Razumevanje velike veštva. Razumevanje velike veštva. Razumevanje velike veštva. Razumevanje velike 

ustvarjalne Besede 0ivljenja ustvarjalne Besede 0ivljenja ustvarjalne Besede 0ivljenja ustvarjalne Besede 0ivljenja 'JAZ SEM' je velika Bo ja mo�, ki je ustvarila ta planet; je  je velika Bo ja mo�, ki je ustvarila ta planet; je  je velika Bo ja mo�, ki je ustvarila ta planet; je  je velika Bo ja mo�, ki je ustvarila ta planet; je 
ve�ni zakon 0ivljenja; je ravnote je med vero in vedenjem. Ko je nekdo pou�en o Resnici o ve�ni zakon 0ivljenja; je ravnote je med vero in vedenjem. Ko je nekdo pou�en o Resnici o ve�ni zakon 0ivljenja; je ravnote je med vero in vedenjem. Ko je nekdo pou�en o Resnici o ve�ni zakon 0ivljenja; je ravnote je med vero in vedenjem. Ko je nekdo pou�en o Resnici o 
'JAZ SEM', ki jo u�ijo Vnebovzeti mojstri, ve,  ki jo u�ijo Vnebovzeti mojstri, ve,  ki jo u�ijo Vnebovzeti mojstri, ve,  ki jo u�ijo Vnebovzeti mojstri, ve, da je �aš�enje Popolnosti najda je �aš�enje Popolnosti najda je �aš�enje Popolnosti najda je �aš�enje Popolnosti najvišje poznavanje višje poznavanje višje poznavanje višje poznavanje 

0ivljenja. 0ivljenja. 0ivljenja. 0ivljenja. 1111----11111111    
    
    

Katerakoli trditev sledi besedam  'Katerakoli trditev sledi besedam  'Katerakoli trditev sledi besedam  'Katerakoli trditev sledi besedam  'JAZ SEM', zavibrira v telesu in umu tistega, ki jo je ', zavibrira v telesu in umu tistega, ki jo je ', zavibrira v telesu in umu tistega, ki jo je ', zavibrira v telesu in umu tistega, ki jo je 
izgovoril in jo z mo�jo svoje Bo anske  ivljenske energije poslal v eter. Z drugimi izgovoril in jo z mo�jo svoje Bo anske  ivljenske energije poslal v eter. Z drugimi izgovoril in jo z mo�jo svoje Bo anske  ivljenske energije poslal v eter. Z drugimi izgovoril in jo z mo�jo svoje Bo anske  ivljenske energije poslal v eter. Z drugimi 

besedami: ko re�embesedami: ko re�embesedami: ko re�embesedami: ko re�emo  'o  'o  'o  'JAZ SEM', spro imo delovanje svoje lastne kreativne  ivljenske sile v , spro imo delovanje svoje lastne kreativne  ivljenske sile v , spro imo delovanje svoje lastne kreativne  ivljenske sile v , spro imo delovanje svoje lastne kreativne  ivljenske sile v 
ustvarjanje kvalitete ali okolis�ine, ki je sledila  ustvarjanje kvalitete ali okolis�ine, ki je sledila  ustvarjanje kvalitete ali okolis�ine, ki je sledila  ustvarjanje kvalitete ali okolis�ine, ki je sledila  ''''JAZ SEM'. Tako sprostimo vibracijo svoje . Tako sprostimo vibracijo svoje . Tako sprostimo vibracijo svoje . Tako sprostimo vibracijo svoje 

zahteve v svoj um, svet in auro. zahteve v svoj um, svet in auro. zahteve v svoj um, svet in auro. zahteve v svoj um, svet in auro. Za2etni te2aj Tantre    
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Zahvala 
 

 
 

DaDaDaDajemo svojo Sr�no ljubezen in zahvalo Godfreyu in Lotusjemo svojo Sr�no ljubezen in zahvalo Godfreyu in Lotusjemo svojo Sr�no ljubezen in zahvalo Godfreyu in Lotusjemo svojo Sr�no ljubezen in zahvalo Godfreyu in Lotusuuuu Ray Ray Ray Rayuuuu King King King Kinguuuu, pooblaš�enima , pooblaš�enima , pooblaš�enima , pooblaš�enima 
poslancema Vnebovzetih mojstrov, za njuno mo�, poslušnost in neutruden napor, da sta poslancema Vnebovzetih mojstrov, za njuno mo�, poslušnost in neutruden napor, da sta poslancema Vnebovzetih mojstrov, za njuno mo�, poslušnost in neutruden napor, da sta poslancema Vnebovzetih mojstrov, za njuno mo�, poslušnost in neutruden napor, da sta 
odprla pot in prinesla Nauk Vnebovzetih mojstrov v ta svet. odprla pot in prinesla Nauk Vnebovzetih mojstrov v ta svet. odprla pot in prinesla Nauk Vnebovzetih mojstrov v ta svet. odprla pot in prinesla Nauk Vnebovzetih mojstrov v ta svet.     

 
Ljubljeni O�eLjubljeni O�eLjubljeni O�eLjubljeni O�e----Mati Bog, ljuMati Bog, ljuMati Bog, ljuMati Bog, ljubljeni Jezus, ljubljeni Saint Germain, ljubljeni vsi Vnebovzeti bljeni Jezus, ljubljeni Saint Germain, ljubljeni vsi Vnebovzeti bljeni Jezus, ljubljeni Saint Germain, ljubljeni vsi Vnebovzeti bljeni Jezus, ljubljeni Saint Germain, ljubljeni vsi Vnebovzeti 

Mojstri in vsa velika Svetlobna Bitja Enosti. Mojstri in vsa velika Svetlobna Bitja Enosti. Mojstri in vsa velika Svetlobna Bitja Enosti. Mojstri in vsa velika Svetlobna Bitja Enosti.     
    
Po Vaši milosti in zaslugi je v ta svet prišlo to veli�astno Znanje, ki vsakomur omogo�a Po Vaši milosti in zaslugi je v ta svet prišlo to veli�astno Znanje, ki vsakomur omogo�a Po Vaši milosti in zaslugi je v ta svet prišlo to veli�astno Znanje, ki vsakomur omogo�a Po Vaši milosti in zaslugi je v ta svet prišlo to veli�astno Znanje, ki vsakomur omogo�a 

ponovno vzpostaviti stik z najglobljim delom svoje Bo aponovno vzpostaviti stik z najglobljim delom svoje Bo aponovno vzpostaviti stik z najglobljim delom svoje Bo aponovno vzpostaviti stik z najglobljim delom svoje Bo anske Biti in z Bo ansko Bitjo v nske Biti in z Bo ansko Bitjo v nske Biti in z Bo ansko Bitjo v nske Biti in z Bo ansko Bitjo v 
vsem. Izkazujem Vam vsem. Izkazujem Vam vsem. Izkazujem Vam vsem. Izkazujem Vam ggggloboko zahvalo in vse priznanje za to veliko Dejavnost. loboko zahvalo in vse priznanje za to veliko Dejavnost. loboko zahvalo in vse priznanje za to veliko Dejavnost. loboko zahvalo in vse priznanje za to veliko Dejavnost.     
    
Poni no Vas prosim, da blagoslovite te prevode in dovolite njiPoni no Vas prosim, da blagoslovite te prevode in dovolite njiPoni no Vas prosim, da blagoslovite te prevode in dovolite njiPoni no Vas prosim, da blagoslovite te prevode in dovolite njihovo uporabo, �e je mo no hovo uporabo, �e je mo no hovo uporabo, �e je mo no hovo uporabo, �e je mo no 

tudi mno i�no, pod Vašim vodstvom in zagonom! tudi mno i�no, pod Vašim vodstvom in zagonom! tudi mno i�no, pod Vašim vodstvom in zagonom! tudi mno i�no, pod Vašim vodstvom in zagonom!     
    
To kli�eTo kli�eTo kli�eTo kli�em v Imenu svoje ljubljene Bo je Prisotnosti m v Imenu svoje ljubljene Bo je Prisotnosti m v Imenu svoje ljubljene Bo je Prisotnosti m v Imenu svoje ljubljene Bo je Prisotnosti JAZ SEM in v Imenu ljubljenega  in v Imenu ljubljenega  in v Imenu ljubljenega  in v Imenu ljubljenega 

Kristusa v sebi! Kristusa v sebi! Kristusa v sebi! Kristusa v sebi!     
    
Naj je to v slovenš�ino prevedeno Znanje dejavno v polni Mo�i in obsegu, prav kot je Naj je to v slovenš�ino prevedeno Znanje dejavno v polni Mo�i in obsegu, prav kot je Naj je to v slovenš�ino prevedeno Znanje dejavno v polni Mo�i in obsegu, prav kot je Naj je to v slovenš�ino prevedeno Znanje dejavno v polni Mo�i in obsegu, prav kot je 

dejavno v sami �isti Biti. dejavno v sami �isti Biti. dejavno v sami �isti Biti. dejavno v sami �isti Biti.     
    
Zahvaljujem se tudi vsem, ki na kakršenZahvaljujem se tudi vsem, ki na kakršenZahvaljujem se tudi vsem, ki na kakršenZahvaljujem se tudi vsem, ki na kakršen    koli na�koli na�koli na�koli na�in pomagate pri tej Dejavnosti. in pomagate pri tej Dejavnosti. in pomagate pri tej Dejavnosti. in pomagate pri tej Dejavnosti.     

    
V Imenu O�etaV Imenu O�etaV Imenu O�etaV Imenu O�eta----Matere Boga, Sina in SvetegaMatere Boga, Sina in SvetegaMatere Boga, Sina in SvetegaMatere Boga, Sina in Svetega    
Duha naj vse �loveštvo in vsa Zemlja zdaj inDuha naj vse �loveštvo in vsa Zemlja zdaj inDuha naj vse �loveštvo in vsa Zemlja zdaj inDuha naj vse �loveštvo in vsa Zemlja zdaj in    

za vekomaj dose eta Zmago svoje Lu�i!za vekomaj dose eta Zmago svoje Lu�i!za vekomaj dose eta Zmago svoje Lu�i!za vekomaj dose eta Zmago svoje Lu�i!    
Ljubljeni Ljubljeni Ljubljeni Ljubljeni JAZ SEM! (3x) (3x) (3x) (3x)    
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Uvod 
 

Knjigi Knjigi Knjigi Knjigi JAZ SEM, KI SEM 5    ----    Zmagovita Mo� Zmagovita Mo� Zmagovita Mo� Zmagovita Mo� in in in in JAZ SEM, KI SEM 6 -    Son�na Prisotnost Son�na Prisotnost Son�na Prisotnost Son�na Prisotnost podajata Odredbe  podajata Odredbe  podajata Odredbe  podajata Odredbe  
Invokacije in Afirmacije Vnebovzetih Mojstrov z uporabo Velike UstvarInvokacije in Afirmacije Vnebovzetih Mojstrov z uporabo Velike UstvarInvokacije in Afirmacije Vnebovzetih Mojstrov z uporabo Velike UstvarInvokacije in Afirmacije Vnebovzetih Mojstrov z uporabo Velike Ustvarjalne Besede jalne Besede jalne Besede jalne Besede JAZ SEM. Ti dve  Ti dve  Ti dve  Ti dve 
knjigi sem prevajal polnih šest let, ob stalnem usmerjanju na Bo jo Prisotnost knjigi sem prevajal polnih šest let, ob stalnem usmerjanju na Bo jo Prisotnost knjigi sem prevajal polnih šest let, ob stalnem usmerjanju na Bo jo Prisotnost knjigi sem prevajal polnih šest let, ob stalnem usmerjanju na Bo jo Prisotnost JAZ SEM v sebi. Odredbe sov sebi. Odredbe sov sebi. Odredbe sov sebi. Odredbe so    
razvrš�ene po tematskih poglavjih. Priporo�am, da si preberete tudi predhodne knjige o razvrš�ene po tematskih poglavjih. Priporo�am, da si preberete tudi predhodne knjige o razvrš�ene po tematskih poglavjih. Priporo�am, da si preberete tudi predhodne knjige o razvrš�ene po tematskih poglavjih. Priporo�am, da si preberete tudi predhodne knjige o JAZ SEM. Knjiga Knjiga Knjiga Knjiga 
0ivljenje in Nauki Mojstrov Vnebovzetja ('Life and Teaching of the Masters of the far East') 0ivljenje in Nauki Mojstrov Vnebovzetja ('Life and Teaching of the Masters of the far East') 0ivljenje in Nauki Mojstrov Vnebovzetja ('Life and Teaching of the Masters of the far East') 0ivljenje in Nauki Mojstrov Vnebovzetja ('Life and Teaching of the Masters of the far East') opisuje opisuje opisuje opisuje 
do ivetja Bairda T. Spaldinga in drugih �lanov razido ivetja Bairda T. Spaldinga in drugih �lanov razido ivetja Bairda T. Spaldinga in drugih �lanov razido ivetja Bairda T. Spaldinga in drugih �lanov raziskovalne odprave po Himalaji z Velikimi Mojstri, ki skovalne odprave po Himalaji z Velikimi Mojstri, ki skovalne odprave po Himalaji z Velikimi Mojstri, ki skovalne odprave po Himalaji z Velikimi Mojstri, ki 
so premagali smrt in s katerimi so pre iveli nekaj let. so premagali smrt in s katerimi so pre iveli nekaj let. so premagali smrt in s katerimi so pre iveli nekaj let. so premagali smrt in s katerimi so pre iveli nekaj let.     

Knjigi Knjigi Knjigi Knjigi JAZ SEM, KI SEM 1 -    Mogo�na Prisotnost Mogo�na Prisotnost Mogo�na Prisotnost Mogo�na Prisotnost in in in in JAZ SEM, KI SEM 2 - Dejavni Bog  Dejavni Bog  Dejavni Bog  Dejavni Bog opisujeta sre�anja opisujeta sre�anja opisujeta sre�anja opisujeta sre�anja 
in do ivetja Godfreja Raya Kinga z in do ivetja Godfreja Raya Kinga z in do ivetja Godfreja Raya Kinga z in do ivetja Godfreja Raya Kinga z vvvvnebovzetim nebovzetim nebovzetim nebovzetim Mojstrom Saint Germainom ter podajata nauke, ki jih je Mojstrom Saint Germainom ter podajata nauke, ki jih je Mojstrom Saint Germainom ter podajata nauke, ki jih je Mojstrom Saint Germainom ter podajata nauke, ki jih je 
prejel od Njega. Knjigi prejel od Njega. Knjigi prejel od Njega. Knjigi prejel od Njega. Knjigi JAZ SEM, KI SEM 3 -    Zmaga Lu�i Zmaga Lu�i Zmaga Lu�i Zmaga Lu�i in in in in JAZ SEM, KI SEM 4 -    Sveti Ogenj Sveti Ogenj Sveti Ogenj Sveti Ogenj podajata podajata podajata podajata 
govore mnogihgovore mnogihgovore mnogihgovore mnogih drugih Vnebovzetih Mojstrov, Kozmi�nih Bitij, Angelov in Elohi drugih Vnebovzetih Mojstrov, Kozmi�nih Bitij, Angelov in Elohi drugih Vnebovzetih Mojstrov, Kozmi�nih Bitij, Angelov in Elohi drugih Vnebovzetih Mojstrov, Kozmi�nih Bitij, Angelov in Elohimov, ki so posve�eni pomomov, ki so posve�eni pomomov, ki so posve�eni pomomov, ki so posve�eni pomo�i �i �i �i 
Zemlji in vsemu 0ivljenju na njej. Vsa ta mogo�na Bitja Lu�i in Njihove Dejavnosti so podrobno opisana Zemlji in vsemu 0ivljenju na njej. Vsa ta mogo�na Bitja Lu�i in Njihove Dejavnosti so podrobno opisana Zemlji in vsemu 0ivljenju na njej. Vsa ta mogo�na Bitja Lu�i in Njihove Dejavnosti so podrobno opisana Zemlji in vsemu 0ivljenju na njej. Vsa ta mogo�na Bitja Lu�i in Njihove Dejavnosti so podrobno opisana vvvv    
nadaljnjih knjigah: nadaljnjih knjigah: nadaljnjih knjigah: nadaljnjih knjigah: Mojstri in Sedem 0arkov. Mojstri in Sedem 0arkov. Mojstri in Sedem 0arkov. Mojstri in Sedem 0arkov.     

Znanje iz knjig Znanje iz knjig Znanje iz knjig Znanje iz knjig JAZ SEM, KI SEM je bilo podano Ameri�anoma Godje bilo podano Ameri�anoma Godje bilo podano Ameri�anoma Godje bilo podano Ameri�anoma Godfreju in Lotusfreju in Lotusfreju in Lotusfreju in Lotusuuuu Ray Ray Ray Rayuuuu King King King Kinguuuu (uradno  (uradno  (uradno  (uradno 
imenimenimenimenovanima gospod Guy W. Ballard in gospa G. W. Ballard). Godfreovanima gospod Guy W. Ballard in gospa G. W. Ballard). Godfreovanima gospod Guy W. Ballard in gospa G. W. Ballard). Godfreovanima gospod Guy W. Ballard in gospa G. W. Ballard). Godfreyyyy (rojen leta 1878) je po  (rojen leta 1878) je po  (rojen leta 1878) je po  (rojen leta 1878) je po 
desetih letih sre�evanja z Vnebovzetim Mojstrom Saint Germainom in drugimi Bitji Lu�i leta 1939 dosegel desetih letih sre�evanja z Vnebovzetim Mojstrom Saint Germainom in drugimi Bitji Lu�i leta 1939 dosegel desetih letih sre�evanja z Vnebovzetim Mojstrom Saint Germainom in drugimi Bitji Lu�i leta 1939 dosegel desetih letih sre�evanja z Vnebovzetim Mojstrom Saint Germainom in drugimi Bitji Lu�i leta 1939 dosegel 
svoje Vnebovzetje. Lotus (rojena leta 1886) je bila poslanka Vnebsvoje Vnebovzetje. Lotus (rojena leta 1886) je bila poslanka Vnebsvoje Vnebovzetje. Lotus (rojena leta 1886) je bila poslanka Vnebsvoje Vnebovzetje. Lotus (rojena leta 1886) je bila poslanka Vnebovzetih Mojstrov na Zemlji vse do leta ovzetih Mojstrov na Zemlji vse do leta ovzetih Mojstrov na Zemlji vse do leta ovzetih Mojstrov na Zemlji vse do leta 
1971. Nato je tudi sama odšla v Obmo�je Lu�i Vnebovzetih Mojstrov. 1971. Nato je tudi sama odšla v Obmo�je Lu�i Vnebovzetih Mojstrov. 1971. Nato je tudi sama odšla v Obmo�je Lu�i Vnebovzetih Mojstrov. 1971. Nato je tudi sama odšla v Obmo�je Lu�i Vnebovzetih Mojstrov.     

Ker je slovenska slovnica prilagojena moškemu spolu, Odredb nisem prirejal za oba spola, Ker je slovenska slovnica prilagojena moškemu spolu, Odredb nisem prirejal za oba spola, Ker je slovenska slovnica prilagojena moškemu spolu, Odredb nisem prirejal za oba spola, Ker je slovenska slovnica prilagojena moškemu spolu, Odredb nisem prirejal za oba spola, ker ker ker ker 
bi bilo zaradi tega besedilo te je berljivobi bilo zaradi tega besedilo te je berljivobi bilo zaradi tega besedilo te je berljivobi bilo zaradi tega besedilo te je berljivo. S tem nikak. S tem nikak. S tem nikak. S tem nikakor ni mišljeno zapostavljanje  enskega or ni mišljeno zapostavljanje  enskega or ni mišljeno zapostavljanje  enskega or ni mišljeno zapostavljanje  enskega 
principa, saj je Bog enakovredno Moškiprincipa, saj je Bog enakovredno Moškiprincipa, saj je Bog enakovredno Moškiprincipa, saj je Bog enakovredno Moški----0enski Princip. Vsem bralkam se zahvaljujem za 0enski Princip. Vsem bralkam se zahvaljujem za 0enski Princip. Vsem bralkam se zahvaljujem za 0enski Princip. Vsem bralkam se zahvaljujem za 
razumevanje. Odredbam sem zaradi ve�je pregledrazumevanje. Odredbam sem zaradi ve�je pregledrazumevanje. Odredbam sem zaradi ve�je pregledrazumevanje. Odredbam sem zaradi ve�je preglednosti dolo�il naslove. nosti dolo�il naslove. nosti dolo�il naslove. nosti dolo�il naslove.     

Ob branju teh knjig se vam bo morda zdelo, da je uporaba Bo Ob branju teh knjig se vam bo morda zdelo, da je uporaba Bo Ob branju teh knjig se vam bo morda zdelo, da je uporaba Bo Ob branju teh knjig se vam bo morda zdelo, da je uporaba Bo je Mo�i je Mo�i je Mo�i je Mo�i JAZ SEM zelo zelo zelo zelo 
enostavna, vendar je treba dose�i dolo�en zaenostavna, vendar je treba dose�i dolo�en zaenostavna, vendar je treba dose�i dolo�en zaenostavna, vendar je treba dose�i dolo�en zagon v Njeni uporabi. Ta Mo� vam bo podarjena gon v Njeni uporabi. Ta Mo� vam bo podarjena gon v Njeni uporabi. Ta Mo� vam bo podarjena gon v Njeni uporabi. Ta Mo� vam bo podarjena 
glede na stopnjo vaše �istosti in predanostglede na stopnjo vaše �istosti in predanostglede na stopnjo vaše �istosti in predanostglede na stopnjo vaše �istosti in predanostiiii Bo ji Volji. Za to je potrebno zavestno in odgovorno  Bo ji Volji. Za to je potrebno zavestno in odgovorno  Bo ji Volji. Za to je potrebno zavestno in odgovorno  Bo ji Volji. Za to je potrebno zavestno in odgovorno 
 ivljenje z neprestanim usmerjanjem k Bogu v se ivljenje z neprestanim usmerjanjem k Bogu v se ivljenje z neprestanim usmerjanjem k Bogu v se ivljenje z neprestanim usmerjanjem k Bogu v sebi. Tako vse bolj in bolj razvijate Ljubezen do bi. Tako vse bolj in bolj razvijate Ljubezen do bi. Tako vse bolj in bolj razvijate Ljubezen do bi. Tako vse bolj in bolj razvijate Ljubezen do 
svojega Stvarnika in do vsega 0ivljenja ter opustite �loveške  elje, razvade, predstave ... svojega Stvarnika in do vsega 0ivljenja ter opustite �loveške  elje, razvade, predstave ... svojega Stvarnika in do vsega 0ivljenja ter opustite �loveške  elje, razvade, predstave ... svojega Stvarnika in do vsega 0ivljenja ter opustite �loveške  elje, razvade, predstave ...     

Znanje iz teh knjigZnanje iz teh knjigZnanje iz teh knjigZnanje iz teh knjig    je treba sprejeti zavestno in ga postopno vklju�evati v svoje  ivljenje. je treba sprejeti zavestno in ga postopno vklju�evati v svoje  ivljenje. je treba sprejeti zavestno in ga postopno vklju�evati v svoje  ivljenje. je treba sprejeti zavestno in ga postopno vklju�evati v svoje  ivljenje. 
Lahkomiselni pristopi Lahkomiselni pristopi Lahkomiselni pristopi Lahkomiselni pristopi lahko pripeljejo do nasprotnih rezultatov. Kdor  eli to Znanje le preizkusiti, lahko pripeljejo do nasprotnih rezultatov. Kdor  eli to Znanje le preizkusiti, lahko pripeljejo do nasprotnih rezultatov. Kdor  eli to Znanje le preizkusiti, lahko pripeljejo do nasprotnih rezultatov. Kdor  eli to Znanje le preizkusiti, 
naj ve: ne pregrešite se nad Zakonom 0ivljenja, kajti vsaka akcija izzove ustrezno reakcijo. naj ve: ne pregrešite se nad Zakonom 0ivljenja, kajti vsaka akcija izzove ustrezno reakcijo. naj ve: ne pregrešite se nad Zakonom 0ivljenja, kajti vsaka akcija izzove ustrezno reakcijo. naj ve: ne pregrešite se nad Zakonom 0ivljenja, kajti vsaka akcija izzove ustrezno reakcijo.     

Odredbe razodevajo in aktivirajo Bo jo Mo�. Njihovo upoOdredbe razodevajo in aktivirajo Bo jo Mo�. Njihovo upoOdredbe razodevajo in aktivirajo Bo jo Mo�. Njihovo upoOdredbe razodevajo in aktivirajo Bo jo Mo�. Njihovo uporabo svetujem tistim, ki sorabo svetujem tistim, ki sorabo svetujem tistim, ki sorabo svetujem tistim, ki so se  se  se  se 
pripravljeni resni�no obrniti k Bogu in z uresni�evanjem Njegovih Zakonov celostno o�istiti svojo pripravljeni resni�no obrniti k Bogu in z uresni�evanjem Njegovih Zakonov celostno o�istiti svojo pripravljeni resni�no obrniti k Bogu in z uresni�evanjem Njegovih Zakonov celostno o�istiti svojo pripravljeni resni�no obrniti k Bogu in z uresni�evanjem Njegovih Zakonov celostno o�istiti svojo 
podzavest in zunanjo zavest, saj postanejo z branjem in uporabo Odredb v posamezniku in podzavest in zunanjo zavest, saj postanejo z branjem in uporabo Odredb v posamezniku in podzavest in zunanjo zavest, saj postanejo z branjem in uporabo Odredb v posamezniku in podzavest in zunanjo zavest, saj postanejo z branjem in uporabo Odredb v posamezniku in 
njegovem svetu Bo je Mo�i dejavnejše. Kdor v skladu s to pove�ano njegovem svetu Bo je Mo�i dejavnejše. Kdor v skladu s to pove�ano njegovem svetu Bo je Mo�i dejavnejše. Kdor v skladu s to pove�ano njegovem svetu Bo je Mo�i dejavnejše. Kdor v skladu s to pove�ano Dejavnostjo ni pripravljen Dejavnostjo ni pripravljen Dejavnostjo ni pripravljen Dejavnostjo ni pripravljen 
spremeniti svojega  ivljenja v Bo je zakonito 0ivljenje, lahko prej ali slej zaradi tega zelo trpi spremeniti svojega  ivljenja v Bo je zakonito 0ivljenje, lahko prej ali slej zaradi tega zelo trpi spremeniti svojega  ivljenja v Bo je zakonito 0ivljenje, lahko prej ali slej zaradi tega zelo trpi spremeniti svojega  ivljenja v Bo je zakonito 0ivljenje, lahko prej ali slej zaradi tega zelo trpi ----    
dušno ali fizi�no. dušno ali fizi�no. dušno ali fizi�no. dušno ali fizi�no.     
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Z naslednjimi vprašanji lahko preverite, koliko je vaše  ivljenje  e v skladu z Zakoni 0ivljenja: Z naslednjimi vprašanji lahko preverite, koliko je vaše  ivljenje  e v skladu z Zakoni 0ivljenja: Z naslednjimi vprašanji lahko preverite, koliko je vaše  ivljenje  e v skladu z Zakoni 0ivljenja: Z naslednjimi vprašanji lahko preverite, koliko je vaše  ivljenje  e v skladu z Zakoni 0ivljenja:     

    
   1    1    1    1 ----    Koliko sem sposoben urediti svoje misli, obvladati govor in �ute? Koliko sem sposoben urediti svoje misli, obvladati govor in �ute? Koliko sem sposoben urediti svoje misli, obvladati govor in �ute? Koliko sem sposoben urediti svoje misli, obvladati govor in �ute?     
2 2 2 2 ---- Koliko se moja dejanja ujemajo z mojimi besedami, besede z mislimi in misli z ob�utki?                                      Koliko se moja dejanja ujemajo z mojimi besedami, besede z mislimi in misli z ob�utki?                                      Koliko se moja dejanja ujemajo z mojimi besedami, besede z mislimi in misli z ob�utki?                                      Koliko se moja dejanja ujemajo z mojimi besedami, besede z mislimi in misli z ob�utki?                                     
3 3 3 3 ---- Koliko še kritiziram in obsojam druge  Koliko še kritiziram in obsojam druge  Koliko še kritiziram in obsojam druge  Koliko še kritiziram in obsojam druge ---- mogo�e samo zato, mogo�e samo zato, mogo�e samo zato, mogo�e samo zato, ker so druga�ni od mene?  ker so druga�ni od mene?  ker so druga�ni od mene?  ker so druga�ni od mene?     
4 4 4 4 ---- Kolikšna je moja mo� odpuš�anja?  Kolikšna je moja mo� odpuš�anja?  Kolikšna je moja mo� odpuš�anja?  Kolikšna je moja mo� odpuš�anja?     
5 5 5 5 ---- Koga ali kaj še ho�em vezati nase? Kaj ho�em dose�i s tem?  Koga ali kaj še ho�em vezati nase? Kaj ho�em dose�i s tem?  Koga ali kaj še ho�em vezati nase? Kaj ho�em dose�i s tem?  Koga ali kaj še ho�em vezati nase? Kaj ho�em dose�i s tem?     
6 6 6 6 ---- Koliko se še potegujem za svoje osebne interese in koliko za  Koliko se še potegujem za svoje osebne interese in koliko za  Koliko se še potegujem za svoje osebne interese in koliko za  Koliko se še potegujem za svoje osebne interese in koliko za skupno dobrobit vsega 0ivljenja? skupno dobrobit vsega 0ivljenja? skupno dobrobit vsega 0ivljenja? skupno dobrobit vsega 0ivljenja?     
7 7 7 7 ---- Koliko sem zanesljiv in  Koliko sem zanesljiv in  Koliko sem zanesljiv in  Koliko sem zanesljiv in odgovoren ter osredoto�en na bistvo? odgovoren ter osredoto�en na bistvo? odgovoren ter osredoto�en na bistvo? odgovoren ter osredoto�en na bistvo?     

8 8 8 8 ---- Kako iskren, odprt in pošten sem v odnosih ter v vsem, kar delam?  Kako iskren, odprt in pošten sem v odnosih ter v vsem, kar delam?  Kako iskren, odprt in pošten sem v odnosih ter v vsem, kar delam?  Kako iskren, odprt in pošten sem v odnosih ter v vsem, kar delam?     

9 9 9 9 ---- Ali  e pustim bli njemu popolno svobodno voljo in se ne vmeš Ali  e pustim bli njemu popolno svobodno voljo in se ne vmeš Ali  e pustim bli njemu popolno svobodno voljo in se ne vmeš Ali  e pustim bli njemu popolno svobodno voljo in se ne vmešavam v njegov svet ne z dejanjiavam v njegov svet ne z dejanjiavam v njegov svet ne z dejanjiavam v njegov svet ne z dejanji ne z   ne z   ne z   ne z  

mislimi in ne z ob�utki?mislimi in ne z ob�utki?mislimi in ne z ob�utki?mislimi in ne z ob�utki?    

10 10 10 10 ---- Ali sem vedno i Ali sem vedno i Ali sem vedno i Ali sem vedno in povsod tihi slu abnik Boga v vsem in vsakomur ter govorim in delujem le, ko sem  n povsod tihi slu abnik Boga v vsem in vsakomur ter govorim in delujem le, ko sem  n povsod tihi slu abnik Boga v vsem in vsakomur ter govorim in delujem le, ko sem  n povsod tihi slu abnik Boga v vsem in vsakomur ter govorim in delujem le, ko sem  

za to poklican za to poklican za to poklican za to poklican ---- od Boga v sebi?       od Boga v sebi?       od Boga v sebi?       od Boga v sebi?          

11 11 11 11 ---- Koliko sem osvobojen svoje preteklosti in pripravljen za Boga zdaj?  Koliko sem osvobojen svoje preteklosti in pripravljen za Boga zdaj?  Koliko sem osvobojen svoje preteklosti in pripravljen za Boga zdaj?  Koliko sem osvobojen svoje preteklosti in pripravljen za Boga zdaj?     

12 12 12 12 ---- V kolikšni meri za�nem,  V kolikšni meri za�nem,  V kolikšni meri za�nem,  V kolikšni meri za�nem,  ivim in sklenem dan z ivim in sklenem dan z ivim in sklenem dan z ivim in sklenem dan z    Bogom? Bogom? Bogom? Bogom?     

    
Uporaba te Mo�i je izklju�na odgovornost posameznika. Vsak se mora zavedati celotne odgovornosti Uporaba te Mo�i je izklju�na odgovornost posameznika. Vsak se mora zavedati celotne odgovornosti Uporaba te Mo�i je izklju�na odgovornost posameznika. Vsak se mora zavedati celotne odgovornosti Uporaba te Mo�i je izklju�na odgovornost posameznika. Vsak se mora zavedati celotne odgovornosti 
svojih ob�utkov, misli, besed in dejanj. Vsaka akcija spro i ustrezno reakcijo. Zato delujte za najvišjo svojih ob�utkov, misli, besed in dejanj. Vsaka akcija spro i ustrezno reakcijo. Zato delujte za najvišjo svojih ob�utkov, misli, besed in dejanj. Vsaka akcija spro i ustrezno reakcijo. Zato delujte za najvišjo svojih ob�utkov, misli, besed in dejanj. Vsaka akcija spro i ustrezno reakcijo. Zato delujte za najvišjo 
dobrobit vsega 0ivljenja dobrobit vsega 0ivljenja dobrobit vsega 0ivljenja dobrobit vsega 0ivljenja ---- �loveškega,  ivalskega, ra �loveškega,  ivalskega, ra �loveškega,  ivalskega, ra �loveškega,  ivalskega, rastlinstlinstlinstlinskega, mineralnega, Zemljinega, vesoljnega skega, mineralnega, Zemljinega, vesoljnega skega, mineralnega, Zemljinega, vesoljnega skega, mineralnega, Zemljinega, vesoljnega ----    
kajti vse je Bog in najve�ja in prva zapoved se glasi: »Lkajti vse je Bog in najve�ja in prva zapoved se glasi: »Lkajti vse je Bog in najve�ja in prva zapoved se glasi: »Lkajti vse je Bog in najve�ja in prva zapoved se glasi: »Ljubi Gospoda, svojega Boga, z vjubi Gospoda, svojega Boga, z vjubi Gospoda, svojega Boga, z vjubi Gospoda, svojega Boga, z vsem srcem in z sem srcem in z sem srcem in z sem srcem in z 
vso dušo in z vsem mišljenjem!«vso dušo in z vsem mišljenjem!«vso dušo in z vsem mišljenjem!«vso dušo in z vsem mišljenjem!«    

    

»Najvišja zapoved Ve2nosti je: »Bodite popolni, kot je vaš O2e v nebesih popoln.« �ivljenje vas bo vedno znova in znova 
vra2alo v utelešenje, dokler ne izpolnite te Vrhovne Zapovedi �ivljenja. Ko jo udejanimo, za"ivimo ustvarjalno in smo 
nesmrtni.  

Tekom sedanje širitve Lu2i po Zemlji je nujno, da ohranite "elezni nadzor nad svojimi ob2utki, mislimi in besedami, 2e se 
"elite izogniti stiskam in izgubam v sebi in svojem svetu. Še nikoli v zgodovini planeta ni bilo to tako pomembno kot je 
zdaj.« (Saint Germain)  

 
To opozorilo vzemite zelo resno. To Znanje je posve�eno, zato gaTo opozorilo vzemite zelo resno. To Znanje je posve�eno, zato gaTo opozorilo vzemite zelo resno. To Znanje je posve�eno, zato gaTo opozorilo vzemite zelo resno. To Znanje je posve�eno, zato ga tako tudi sprejmite in uporabite. 0elim,  tako tudi sprejmite in uporabite. 0elim,  tako tudi sprejmite in uporabite. 0elim,  tako tudi sprejmite in uporabite. 0elim, 
da hitro, kot je le mogo�e, dose ete vso Popolnost, ki vam pripada od vekomaj in za vekomaj. Z globoko da hitro, kot je le mogo�e, dose ete vso Popolnost, ki vam pripada od vekomaj in za vekomaj. Z globoko da hitro, kot je le mogo�e, dose ete vso Popolnost, ki vam pripada od vekomaj in za vekomaj. Z globoko da hitro, kot je le mogo�e, dose ete vso Popolnost, ki vam pripada od vekomaj in za vekomaj. Z globoko 
Ljubeznijo in Predanostjo Ljubeznijo in Predanostjo Ljubeznijo in Predanostjo Ljubeznijo in Predanostjo SEM poslušen Lu�i  poslušen Lu�i  poslušen Lu�i  poslušen Lu�i ---- Bogu  Bogu  Bogu  Bogu JAZ SEM, KI SEM v sebi.  v sebi.  v sebi.  v sebi.     
    
Toma  PritekeljToma  PritekeljToma  PritekeljToma  Pritekelj    
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Nauk Vnebovzetih Mojstrov o JAZ SEM 

Ker ve�ina ljudi pozna Sveto Pismo, se bomo ve�krat sklicevali nanj. Ko se je v Stari zavezi Bog Ker ve�ina ljudi pozna Sveto Pismo, se bomo ve�krat sklicevali nanj. Ko se je v Stari zavezi Bog Ker ve�ina ljudi pozna Sveto Pismo, se bomo ve�krat sklicevali nanj. Ko se je v Stari zavezi Bog Ker ve�ina ljudi pozna Sveto Pismo, se bomo ve�krat sklicevali nanj. Ko se je v Stari zavezi Bog 
prikazal Mojzesu in mu zapovedal, da naj vodi otroke Izraela skozi puš�avo, Ga je Mojzes vprašal: »Kaj prikazal Mojzesu in mu zapovedal, da naj vodi otroke Izraela skozi puš�avo, Ga je Mojzes vprašal: »Kaj prikazal Mojzesu in mu zapovedal, da naj vodi otroke Izraela skozi puš�avo, Ga je Mojzes vprašal: »Kaj prikazal Mojzesu in mu zapovedal, da naj vodi otroke Izraela skozi puš�avo, Ga je Mojzes vprašal: »Kaj 
naj jim re�em? Kako Ti je Ime?«naj jim re�em? Kako Ti je Ime?«naj jim re�em? Kako Ti je Ime?«naj jim re�em? Kako Ti je Ime?« Bog mu je odgovoril z besedami:  Bog mu je odgovoril z besedami:  Bog mu je odgovoril z besedami:  Bog mu je odgovoril z besedami: »JAZ SEM, KI SEM! To povej Izraelskim  To povej Izraelskim  To povej Izraelskim  To povej Izraelskim 
otrokom: otrokom: otrokom: otrokom: 'JAZ SEM me pošilja k vam.' ... To je Moje ime na veke in to je Moj spomin vsem generacijam!« me pošilja k vam.' ... To je Moje ime na veke in to je Moj spomin vsem generacijam!« me pošilja k vam.' ... To je Moje ime na veke in to je Moj spomin vsem generacijam!« me pošilja k vam.' ... To je Moje ime na veke in to je Moj spomin vsem generacijam!«    

JAZ SEM je Velika Ustvarjalna Beseda Univerzuma.  je Velika Ustvarjalna Beseda Univerzuma.  je Velika Ustvarjalna Beseda Univerzuma.  je Velika Ustvarjalna Beseda Univerzuma. JAZ SEM je osebna (individualna)  je osebna (individualna)  je osebna (individualna)  je osebna (individualna) Prisotnost Prisotnost Prisotnost Prisotnost 
Dejavnega Boga v vsakem �loveku na Zemlji. Vnebovzeti Mojstri Jo imenujejo Ljubljena Mogo�na Dejavnega Boga v vsakem �loveku na Zemlji. Vnebovzeti Mojstri Jo imenujejo Ljubljena Mogo�na Dejavnega Boga v vsakem �loveku na Zemlji. Vnebovzeti Mojstri Jo imenujejo Ljubljena Mogo�na Dejavnega Boga v vsakem �loveku na Zemlji. Vnebovzeti Mojstri Jo imenujejo Ljubljena Mogo�na 
Prisotnost Prisotnost Prisotnost Prisotnost JAZ SEM. Sveto Pismo se nanaša na to Veli. Sveto Pismo se nanaša na to Veli. Sveto Pismo se nanaša na to Veli. Sveto Pismo se nanaša na to Veliko Prisotnost, ko govori o '�loveku, ustvarjenem po ko Prisotnost, ko govori o '�loveku, ustvarjenem po ko Prisotnost, ko govori o '�loveku, ustvarjenem po ko Prisotnost, ko govori o '�loveku, ustvarjenem po 
Bo ji podobi'. Kajti Prisotnost Bo ji podobi'. Kajti Prisotnost Bo ji podobi'. Kajti Prisotnost Bo ji podobi'. Kajti Prisotnost JAZ SEM, ki se , ki se , ki se , ki se nahaja nad fizi�nim telesom vsakogar, je resni�na podoba nahaja nad fizi�nim telesom vsakogar, je resni�na podoba nahaja nad fizi�nim telesom vsakogar, je resni�na podoba nahaja nad fizi�nim telesom vsakogar, je resni�na podoba 
Boga; popoln Bo ji Jaz, ki je v vsej Svoji Popolnosti prisoten v vsakem �loveku; jeBoga; popoln Bo ji Jaz, ki je v vsej Svoji Popolnosti prisoten v vsakem �loveku; jeBoga; popoln Bo ji Jaz, ki je v vsej Svoji Popolnosti prisoten v vsakem �loveku; jeBoga; popoln Bo ji Jaz, ki je v vsej Svoji Popolnosti prisoten v vsakem �loveku; je Telo iz �iste  Telo iz �iste  Telo iz �iste  Telo iz �iste 
Svetlobne Snovi, Svetlobne Snovi, Svetlobne Snovi, Svetlobne Snovi, izhajajo�e iz Srca Neskon�nosti. izhajajo�e iz Srca Neskon�nosti. izhajajo�e iz Srca Neskon�nosti. izhajajo�e iz Srca Neskon�nosti.     

Ta Mogo�na Prisotnost Ta Mogo�na Prisotnost Ta Mogo�na Prisotnost Ta Mogo�na Prisotnost JAZ SEM je vsemogo�na, brezm je vsemogo�na, brezm je vsemogo�na, brezm je vsemogo�na, brezmejna Inteligenca, Lepota in Popolnost vsakega ejna Inteligenca, Lepota in Popolnost vsakega ejna Inteligenca, Lepota in Popolnost vsakega ejna Inteligenca, Lepota in Popolnost vsakega 
�loveka�loveka�loveka�loveka,,,, ne glede na njegov zunanji videz in na razmere, v katerih  ivi.  ne glede na njegov zunanji videz in na razmere, v katerih  ivi.  ne glede na njegov zunanji videz in na razmere, v katerih  ivi.  ne glede na njegov zunanji videz in na razmere, v katerih  ivi.     

Ljubljeni Jezus je u�il ta Veliki Zakon 0ivljenja Ljubljeni Jezus je u�il ta Veliki Zakon 0ivljenja Ljubljeni Jezus je u�il ta Veliki Zakon 0ivljenja Ljubljeni Jezus je u�il ta Veliki Zakon 0ivljenja ---- resni�ni pomen in ustvarjalno Mo� Besede  resni�ni pomen in ustvarjalno Mo� Besede  resni�ni pomen in ustvarjalno Mo� Besede  resni�ni pomen in ustvarjalno Mo� Besede JAZ SEM. S . S . S . S 
svojim  ivljenjem je u�il in ponsvojim  ivljenjem je u�il in ponsvojim  ivljenjem je u�il in ponsvojim  ivljenjem je u�il in ponazoril Dejavnost tega Zakona o azoril Dejavnost tega Zakona o azoril Dejavnost tega Zakona o azoril Dejavnost tega Zakona o JAZ SEM, da bi vse �loveštvo videlo in , da bi vse �loveštvo videlo in , da bi vse �loveštvo videlo in , da bi vse �loveštvo videlo in 
sledilo Njegovemu zgledu. Iude na ozdravljenja, ki jih je naredil, so bila le dejavnost Bo jega Zakona. sledilo Njegovemu zgledu. Iude na ozdravljenja, ki jih je naredil, so bila le dejavnost Bo jega Zakona. sledilo Njegovemu zgledu. Iude na ozdravljenja, ki jih je naredil, so bila le dejavnost Bo jega Zakona. sledilo Njegovemu zgledu. Iude na ozdravljenja, ki jih je naredil, so bila le dejavnost Bo jega Zakona. 
Vnebovzeti Mojstri u�ijo, da: »Iude i so Bo ji na�in 0ivljenja, �e ne pride do �loVnebovzeti Mojstri u�ijo, da: »Iude i so Bo ji na�in 0ivljenja, �e ne pride do �loVnebovzeti Mojstri u�ijo, da: »Iude i so Bo ji na�in 0ivljenja, �e ne pride do �loVnebovzeti Mojstri u�ijo, da: »Iude i so Bo ji na�in 0ivljenja, �e ne pride do �loveškega vmešavanja.« veškega vmešavanja.« veškega vmešavanja.« veškega vmešavanja.«     
        Ker je vedel, da ima vsak �lovek iste sposobnosti kot On, �e bi le hotel uporabiti Veliki Zakon, je Ker je vedel, da ima vsak �lovek iste sposobnosti kot On, �e bi le hotel uporabiti Veliki Zakon, je Ker je vedel, da ima vsak �lovek iste sposobnosti kot On, �e bi le hotel uporabiti Veliki Zakon, je Ker je vedel, da ima vsak �lovek iste sposobnosti kot On, �e bi le hotel uporabiti Veliki Zakon, je 
rekerekerekerekel: »Kdor veruje Vame, bo dela, kl: »Kdor veruje Vame, bo dela, kl: »Kdor veruje Vame, bo dela, kl: »Kdor veruje Vame, bo dela, ki jih opravljam, opravljal tudi sam in še ve�ja kot ta bo opravljal, i jih opravljam, opravljal tudi sam in še ve�ja kot ta bo opravljal, i jih opravljam, opravljal tudi sam in še ve�ja kot ta bo opravljal, i jih opravljam, opravljal tudi sam in še ve�ja kot ta bo opravljal, 
ker grem k O�etu.« Ljubljenker grem k O�etu.« Ljubljenker grem k O�etu.« Ljubljenker grem k O�etu.« Ljubljeni Jezus je z javnim Vnebovzetjem v Obmo�je Lu�i Vnebovzetih Mojstrov pokazal i Jezus je z javnim Vnebovzetjem v Obmo�je Lu�i Vnebovzetih Mojstrov pokazal i Jezus je z javnim Vnebovzetjem v Obmo�je Lu�i Vnebovzetih Mojstrov pokazal i Jezus je z javnim Vnebovzetjem v Obmo�je Lu�i Vnebovzetih Mojstrov pokazal 
resni�ni duhovni namen utelešenja na Zemlji. resni�ni duhovni namen utelešenja na Zemlji. resni�ni duhovni namen utelešenja na Zemlji. resni�ni duhovni namen utelešenja na Zemlji.     
        Ta Veliki Zakon 0ivljenja se odra a v skoraj vseh Jezusovih izrekih. Ta Veliki Zakon 0ivljenja se odra a v skoraj vseh Jezusovih izrekih. Ta Veliki Zakon 0ivljenja se odra a v skoraj vseh Jezusovih izrekih. Ta Veliki Zakon 0ivljenja se odra a v skoraj vseh Jezusovih izrekih.     
Ko je rekel: »Ko je rekel: »Ko je rekel: »Ko je rekel: »JAZ SEM Lu� sveta! Kdor hodi za Menoj, ne bo ta Lu� sveta! Kdor hodi za Menoj, ne bo ta Lu� sveta! Kdor hodi za Menoj, ne bo ta Lu� sveta! Kdor hodi za Menoj, ne bo taval v temi, temve�val v temi, temve�val v temi, temve�val v temi, temve� bo imel v sebi Lu�  bo imel v sebi Lu�  bo imel v sebi Lu�  bo imel v sebi Lu� 
0ivljenja!«0ivljenja!«0ivljenja!«0ivljenja!«, ni imel v mislih svoje osebe, ampak Ljubljeno Prisotnost , ni imel v mislih svoje osebe, ampak Ljubljeno Prisotnost , ni imel v mislih svoje osebe, ampak Ljubljeno Prisotnost , ni imel v mislih svoje osebe, ampak Ljubljeno Prisotnost JAZ SEM, Boga v notranjosti. , Boga v notranjosti. , Boga v notranjosti. , Boga v notranjosti.     

S Svojim izrekom S Svojim izrekom S Svojim izrekom S Svojim izrekom »JAZ SEM Vstajenje in 0ivljenje« je razo Vstajenje in 0ivljenje« je razo Vstajenje in 0ivljenje« je razo Vstajenje in 0ivljenje« je razodel resni�ni pomen Besede del resni�ni pomen Besede del resni�ni pomen Besede del resni�ni pomen Besede JAZ SEM kot Pot, ki  kot Pot, ki  kot Pot, ki  kot Pot, ki 
vodi �loveštvovodi �loveštvovodi �loveštvovodi �loveštvo v osvoboditev iz kroga zemeljskih utelešenj in v ponovno zdru itev z Bogom. Zato je dejal:  v osvoboditev iz kroga zemeljskih utelešenj in v ponovno zdru itev z Bogom. Zato je dejal:  v osvoboditev iz kroga zemeljskih utelešenj in v ponovno zdru itev z Bogom. Zato je dejal:  v osvoboditev iz kroga zemeljskih utelešenj in v ponovno zdru itev z Bogom. Zato je dejal: 
»JAZ SEM Pot, Resnica in 0ivljenje« in s tem priznal Eno in edino Mo�,  Pot, Resnica in 0ivljenje« in s tem priznal Eno in edino Mo�,  Pot, Resnica in 0ivljenje« in s tem priznal Eno in edino Mo�,  Pot, Resnica in 0ivljenje« in s tem priznal Eno in edino Mo�, JAZ SEM v sebi  v sebi  v sebi  v sebi ---- Dejavnega  Dejavnega  Dejavnega  Dejavnega 
Boga. Boga. Boga. Boga.     

Iloveštvo pozna zgodovino svIloveštvo pozna zgodovino svIloveštvo pozna zgodovino svIloveštvo pozna zgodovino sveeeeta od Atlantide dalje, ki je bta od Atlantide dalje, ki je bta od Atlantide dalje, ki je bta od Atlantide dalje, ki je bila šesta Zlata Doba. Razumevanje ila šesta Zlata Doba. Razumevanje ila šesta Zlata Doba. Razumevanje ila šesta Zlata Doba. Razumevanje 
pomena Velike Ustvarjalne Besede pomena Velike Ustvarjalne Besede pomena Velike Ustvarjalne Besede pomena Velike Ustvarjalne Besede JAZ SEM in uporaba Velikega Zakona sta bila znana �loveštvu v teh  in uporaba Velikega Zakona sta bila znana �loveštvu v teh  in uporaba Velikega Zakona sta bila znana �loveštvu v teh  in uporaba Velikega Zakona sta bila znana �loveštvu v teh 
Zlatih Dobah. In le zato, ker so se ljudje odvrnili od Boga Zlatih Dobah. In le zato, ker so se ljudje odvrnili od Boga Zlatih Dobah. In le zato, ker so se ljudje odvrnili od Boga Zlatih Dobah. In le zato, ker so se ljudje odvrnili od Boga ---- svoje Mogo�ne Prisotnosti  svoje Mogo�ne Prisotnosti  svoje Mogo�ne Prisotnosti  svoje Mogo�ne Prisotnosti JAZ SEM    ---- in kot  in kot  in kot  in kot 
stvarnika za�eli pstvarnika za�eli pstvarnika za�eli pstvarnika za�eli pojmovati sebe, svoje zunanje osebnosti, namesto svoje individualizirane Bo je Prisotnosti, ojmovati sebe, svoje zunanje osebnosti, namesto svoje individualizirane Bo je Prisotnosti, ojmovati sebe, svoje zunanje osebnosti, namesto svoje individualizirane Bo je Prisotnosti, ojmovati sebe, svoje zunanje osebnosti, namesto svoje individualizirane Bo je Prisotnosti, 
so se te Velike Dobe za�ele degradirati in so dokon�no propadle. so se te Velike Dobe za�ele degradirati in so dokon�no propadle. so se te Velike Dobe za�ele degradirati in so dokon�no propadle. so se te Velike Dobe za�ele degradirati in so dokon�no propadle.     

Zemlja zdaj vstopa v zadnjo Zlato Dobo Zemlja zdaj vstopa v zadnjo Zlato Dobo Zemlja zdaj vstopa v zadnjo Zlato Dobo Zemlja zdaj vstopa v zadnjo Zlato Dobo ---- Dobo Ve�ne Popolnosti  Dobo Ve�ne Popolnosti  Dobo Ve�ne Popolnosti  Dobo Ve�ne Popolnosti JAZ SEM    ---- ki je namenjena, da  ki je namenjena, da  ki je namenjena, da  ki je namenjena, da 
obstanobstanobstanobstane trajno. Ljubljeni Vnebovzeti Mojster Saint Germain, kie trajno. Ljubljeni Vnebovzeti Mojster Saint Germain, kie trajno. Ljubljeni Vnebovzeti Mojster Saint Germain, kie trajno. Ljubljeni Vnebovzeti Mojster Saint Germain, ki    je Gospodar sedmega 0arkaje Gospodar sedmega 0arkaje Gospodar sedmega 0arkaje Gospodar sedmega 0arka    ---- t.j.  t.j.  t.j.  t.j. 
Vijoli�nega 0arka Vijoli�nega 0arka Vijoli�nega 0arka Vijoli�nega 0arka ---- za Zemljo, je Avtoriteta tega prihajajo�ega Cikla. Veliki Nauk o  za Zemljo, je Avtoriteta tega prihajajo�ega Cikla. Veliki Nauk o  za Zemljo, je Avtoriteta tega prihajajo�ega Cikla. Veliki Nauk o  za Zemljo, je Avtoriteta tega prihajajo�ega Cikla. Veliki Nauk o JAZ SEM, kot so , kot so , kot so , kot so 
nam Ga dali Saint Germain, Jezus in Velika Legija Vnebovzetih Mojnam Ga dali Saint Germain, Jezus in Velika Legija Vnebovzetih Mojnam Ga dali Saint Germain, Jezus in Velika Legija Vnebovzetih Mojnam Ga dali Saint Germain, Jezus in Velika Legija Vnebovzetih Mojstrov, je Zakon za prihodnjih deset strov, je Zakon za prihodnjih deset strov, je Zakon za prihodnjih deset strov, je Zakon za prihodnjih deset 
tiso� let. tiso� let. tiso� let. tiso� let.     

Saint Germain je rekel: »Nikoli pred tem, razen v Zato�iš�ih Velikega BelegaSaint Germain je rekel: »Nikoli pred tem, razen v Zato�iš�ih Velikega BelegaSaint Germain je rekel: »Nikoli pred tem, razen v Zato�iš�ih Velikega BelegaSaint Germain je rekel: »Nikoli pred tem, razen v Zato�iš�ih Velikega Belega Bratstva, niso bila  Bratstva, niso bila  Bratstva, niso bila  Bratstva, niso bila 
�loveštu�loveštu�loveštu�loveštu dana tako mo�na, transcendentalna Navodila o uporabi  dana tako mo�na, transcendentalna Navodila o uporabi  dana tako mo�na, transcendentalna Navodila o uporabi  dana tako mo�na, transcendentalna Navodila o uporabi JAZ SEM, kot jih prejemate zdaj.« 0e , kot jih prejemate zdaj.« 0e , kot jih prejemate zdaj.« 0e , kot jih prejemate zdaj.« 0e 
petdeset tispetdeset tispetdeset tispetdeset tiso� let se �loveštvo ni u�ilo o resni�nem Notranjem Razumevanju in Uporabi tega Svetega o� let se �loveštvo ni u�ilo o resni�nem Notranjem Razumevanju in Uporabi tega Svetega o� let se �loveštvo ni u�ilo o resni�nem Notranjem Razumevanju in Uporabi tega Svetega o� let se �loveštvo ni u�ilo o resni�nem Notranjem Razumevanju in Uporabi tega Svetega 
Zakona 0ivljenja Zakona 0ivljenja Zakona 0ivljenja Zakona 0ivljenja ----    JAZ SEM....    
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Kaj je Odredba JAZ SEM? 

Kdor prosi Višje Sile za Pomo�, bo uslišan. Pomo� je odvisna od koli�ine energije, ki jo vlo imo v Kdor prosi Višje Sile za Pomo�, bo uslišan. Pomo� je odvisna od koli�ine energije, ki jo vlo imo v Kdor prosi Višje Sile za Pomo�, bo uslišan. Pomo� je odvisna od koli�ine energije, ki jo vlo imo v Kdor prosi Višje Sile za Pomo�, bo uslišan. Pomo� je odvisna od koli�ine energije, ki jo vlo imo v 
prošnjo. Iskrenaprošnjo. Iskrenaprošnjo. Iskrenaprošnjo. Iskrena prošnja je v resni prošnja je v resni prošnja je v resni prošnja je v resnici zahteva. Za u�enca Lu�i ni le privilegij, temve� tudi dol nost, da ci zahteva. Za u�enca Lu�i ni le privilegij, temve� tudi dol nost, da ci zahteva. Za u�enca Lu�i ni le privilegij, temve� tudi dol nost, da ci zahteva. Za u�enca Lu�i ni le privilegij, temve� tudi dol nost, da 
zahteva vse, kar potrebuje za svoj uspešen razvoj. Prosjaški in stokajo�i pristopi ne prinesejo rezultatov. zahteva vse, kar potrebuje za svoj uspešen razvoj. Prosjaški in stokajo�i pristopi ne prinesejo rezultatov. zahteva vse, kar potrebuje za svoj uspešen razvoj. Prosjaški in stokajo�i pristopi ne prinesejo rezultatov. zahteva vse, kar potrebuje za svoj uspešen razvoj. Prosjaški in stokajo�i pristopi ne prinesejo rezultatov. 
Ie zahtevamo nekaj konstruktivnega v svojem  ivljenju, je Ie zahtevamo nekaj konstruktivnega v svojem  ivljenju, je Ie zahtevamo nekaj konstruktivnega v svojem  ivljenju, je Ie zahtevamo nekaj konstruktivnega v svojem  ivljenju, je Zakon dejaven takoj in na Pomo� nam pridejo Zakon dejaven takoj in na Pomo� nam pridejo Zakon dejaven takoj in na Pomo� nam pridejo Zakon dejaven takoj in na Pomo� nam pridejo 
Mojstri in Angeli. Mojstri in Angeli. Mojstri in Angeli. Mojstri in Angeli.     

****    

Nauk o Nauk o Nauk o Nauk o JAZ SEM u�i uporabo Avtoritete in Mo�i Boga, Mogo�ne Prisotnosti  u�i uporabo Avtoritete in Mo�i Boga, Mogo�ne Prisotnosti  u�i uporabo Avtoritete in Mo�i Boga, Mogo�ne Prisotnosti  u�i uporabo Avtoritete in Mo�i Boga, Mogo�ne Prisotnosti JAZ SEM. Na ta na�in . Na ta na�in . Na ta na�in . Na ta na�in 
lahko odredimo lahko odredimo lahko odredimo lahko odredimo ---- zapovemo, kar  elimo, da se udejanji v našem bitju in svetu. Harmoni�no odpošilj zapovemo, kar  elimo, da se udejanji v našem bitju in svetu. Harmoni�no odpošilj zapovemo, kar  elimo, da se udejanji v našem bitju in svetu. Harmoni�no odpošilj zapovemo, kar  elimo, da se udejanji v našem bitju in svetu. Harmoni�no odpošiljanje anje anje anje 
Odredb Odredb Odredb Odredb ---- odrejanje  odrejanje  odrejanje  odrejanje ---- sprosti veliko Mo�.  sprosti veliko Mo�.  sprosti veliko Mo�.  sprosti veliko Mo�.     

Vedite, da z uporabo Odredb resni�no govorite Ljubljeni Mogo�ni Prisotnosti Vedite, da z uporabo Odredb resni�no govorite Ljubljeni Mogo�ni Prisotnosti Vedite, da z uporabo Odredb resni�no govorite Ljubljeni Mogo�ni Prisotnosti Vedite, da z uporabo Odredb resni�no govorite Ljubljeni Mogo�ni Prisotnosti JAZ SEM    ---- Dejavnemu  Dejavnemu  Dejavnemu  Dejavnemu 
Bogu v sebi. Bogu v sebi. Bogu v sebi. Bogu v sebi.     

Odredba je: Odredba je: Odredba je: Odredba je:     

---- neposreden Klic  neposreden Klic  neposreden Klic  neposreden Klic ---- Invokacija k Prisotnosti  Invokacija k Prisotnosti  Invokacija k Prisotnosti  Invokacija k Prisotnosti JAZ SEM in Vnebo in Vnebo in Vnebo in Vnebovzeti Legiji za Pomo�, kvzeti Legiji za Pomo�, kvzeti Legiji za Pomo�, kvzeti Legiji za Pomo�, ki Jo potrebujemo; i Jo potrebujemo; i Jo potrebujemo; i Jo potrebujemo; 
ali pa ali pa ali pa ali pa     

---- Zapoved oziroma Potrditev  Zapoved oziroma Potrditev  Zapoved oziroma Potrditev  Zapoved oziroma Potrditev ---- Afirmacija, ki jo Prisotnost  Afirmacija, ki jo Prisotnost  Afirmacija, ki jo Prisotnost  Afirmacija, ki jo Prisotnost JAZ SEM izrazi skozi nas.  izrazi skozi nas.  izrazi skozi nas.  izrazi skozi nas.     
O Mo�i Odredb je v Svetem Pismu re�eno: »Odredi (zapovej) stvar in bo storjena zate.« Takšno je bilo O Mo�i Odredb je v Svetem Pismu re�eno: »Odredi (zapovej) stvar in bo storjena zate.« Takšno je bilo O Mo�i Odredb je v Svetem Pismu re�eno: »Odredi (zapovej) stvar in bo storjena zate.« Takšno je bilo O Mo�i Odredb je v Svetem Pismu re�eno: »Odredi (zapovej) stvar in bo storjena zate.« Takšno je bilo 
Bo je izro�ilo na za�etku, a �loveštvo ga jBo je izro�ilo na za�etku, a �loveštvo ga jBo je izro�ilo na za�etku, a �loveštvo ga jBo je izro�ilo na za�etku, a �loveštvo ga je  e davno pozabilo. Ljubljeni Saint Germain je znova prinesel e  e davno pozabilo. Ljubljeni Saint Germain je znova prinesel e  e davno pozabilo. Ljubljeni Saint Germain je znova prinesel e  e davno pozabilo. Ljubljeni Saint Germain je znova prinesel 
�loveštvu to Znanje, da za�ne dejavno uporabljati te mogo�ne Odredbe.�loveštvu to Znanje, da za�ne dejavno uporabljati te mogo�ne Odredbe.�loveštvu to Znanje, da za�ne dejavno uporabljati te mogo�ne Odredbe.�loveštvu to Znanje, da za�ne dejavno uporabljati te mogo�ne Odredbe.    

Uporaba Odredb je mo�nejša oblika molitve. Uporaba Odredb je mo�nejša oblika molitve. Uporaba Odredb je mo�nejša oblika molitve. Uporaba Odredb je mo�nejša oblika molitve.     

VVVVsak, ki se seznani z Znanjem o sak, ki se seznani z Znanjem o sak, ki se seznani z Znanjem o sak, ki se seznani z Znanjem o JAZ SEM, ga lahko uporabi sam, vendar najve�je , ga lahko uporabi sam, vendar najve�je , ga lahko uporabi sam, vendar najve�je , ga lahko uporabi sam, vendar najve�je slu enje lahko storite, slu enje lahko storite, slu enje lahko storite, slu enje lahko storite, 
�e se zberete v sku�e se zberete v sku�e se zberete v sku�e se zberete v skupine in skupaj odpošljetepine in skupaj odpošljetepine in skupaj odpošljetepine in skupaj odpošljete,,,, t.j. glasno izgovorite Odredbe za razne namene. Glavni  t.j. glasno izgovorite Odredbe za razne namene. Glavni  t.j. glasno izgovorite Odredbe za razne namene. Glavni  t.j. glasno izgovorite Odredbe za razne namene. Glavni 
namen, da se zberete skupaj in odrejate, je, da ponudite Energijo, ki jo zberete z Odredbami, Vnebovzetim namen, da se zberete skupaj in odrejate, je, da ponudite Energijo, ki jo zberete z Odredbami, Vnebovzetim namen, da se zberete skupaj in odrejate, je, da ponudite Energijo, ki jo zberete z Odredbami, Vnebovzetim namen, da se zberete skupaj in odrejate, je, da ponudite Energijo, ki jo zberete z Odredbami, Vnebovzetim 
MojMojMojMojstrom, da jo dvignejstrom, da jo dvignejstrom, da jo dvignejstrom, da jo dvignejo in okrepijo ter jo nato vrnejo za Blagoslov in Zaš�ito vseh ljudi in dejavnosti, o in okrepijo ter jo nato vrnejo za Blagoslov in Zaš�ito vseh ljudi in dejavnosti, o in okrepijo ter jo nato vrnejo za Blagoslov in Zaš�ito vseh ljudi in dejavnosti, o in okrepijo ter jo nato vrnejo za Blagoslov in Zaš�ito vseh ljudi in dejavnosti, 
za katere ste odposlali Klic in ki si zaslu ijo Pomo� Vnebovzetih Mojstrov. Ie vas je zbranih ve� in za katere ste odposlali Klic in ki si zaslu ijo Pomo� Vnebovzetih Mojstrov. Ie vas je zbranih ve� in za katere ste odposlali Klic in ki si zaslu ijo Pomo� Vnebovzetih Mojstrov. Ie vas je zbranih ve� in za katere ste odposlali Klic in ki si zaslu ijo Pomo� Vnebovzetih Mojstrov. Ie vas je zbranih ve� in 
skupaj odrejate, s tem sprostite Energijo, ki jo ponudite kot en Plamen skupaj odrejate, s tem sprostite Energijo, ki jo ponudite kot en Plamen skupaj odrejate, s tem sprostite Energijo, ki jo ponudite kot en Plamen skupaj odrejate, s tem sprostite Energijo, ki jo ponudite kot en Plamen velike Mo�i. velike Mo�i. velike Mo�i. velike Mo�i.     

V vsakem mestu vaše de ele in po vsem svetu bi morale biti študijske skupine Nauka o V vsakem mestu vaše de ele in po vsem svetu bi morale biti študijske skupine Nauka o V vsakem mestu vaše de ele in po vsem svetu bi morale biti študijske skupine Nauka o V vsakem mestu vaše de ele in po vsem svetu bi morale biti študijske skupine Nauka o JAZ SEM, ki bi se , ki bi se , ki bi se , ki bi se 
redno sre�evale in odrejale za Bo jo Zaš�ito in Zmago vsega 0ivljenja na Zemlji. redno sre�evale in odrejale za Bo jo Zaš�ito in Zmago vsega 0ivljenja na Zemlji. redno sre�evale in odrejale za Bo jo Zaš�ito in Zmago vsega 0ivljenja na Zemlji. redno sre�evale in odrejale za Bo jo Zaš�ito in Zmago vsega 0ivljenja na Zemlji.     

 

Kako uporabiti Odredbe JAZ SEM? 
 

Pomembno je, da: Pomembno je, da: Pomembno je, da: Pomembno je, da:     

---- raz raz raz razumemo vsebino Odredb; umemo vsebino Odredb; umemo vsebino Odredb; umemo vsebino Odredb;     

---- izgovorimo Odredbe z ob�utkom;  izgovorimo Odredbe z ob�utkom;  izgovorimo Odredbe z ob�utkom;  izgovorimo Odredbe z ob�utkom;     

---- si predstavljamo Popolnost tega, kar  elimo dose�i z uporabo Odredb;  si predstavljamo Popolnost tega, kar  elimo dose�i z uporabo Odredb;  si predstavljamo Popolnost tega, kar  elimo dose�i z uporabo Odredb;  si predstavljamo Popolnost tega, kar  elimo dose�i z uporabo Odredb;     

---- glasno ponavljamo Odredbe;  glasno ponavljamo Odredbe;  glasno ponavljamo Odredbe;  glasno ponavljamo Odredbe;     

---- smo popolnoma predani Bo ji Volji in ne zahtevamo ni�esar za zadovoljitev  elja svojega zunanje smo popolnoma predani Bo ji Volji in ne zahtevamo ni�esar za zadovoljitev  elja svojega zunanje smo popolnoma predani Bo ji Volji in ne zahtevamo ni�esar za zadovoljitev  elja svojega zunanje smo popolnoma predani Bo ji Volji in ne zahtevamo ni�esar za zadovoljitev  elja svojega zunanjega jaza. ga jaza. ga jaza. ga jaza.     
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Spoznavanje posamezne Odredbe 

Ker je na voljo veliko Odredb, si izberemo tiste, ki so nam najbli je. Z namenom, da razumemo vsebino neke Ker je na voljo veliko Odredb, si izberemo tiste, ki so nam najbli je. Z namenom, da razumemo vsebino neke Ker je na voljo veliko Odredb, si izberemo tiste, ki so nam najbli je. Z namenom, da razumemo vsebino neke Ker je na voljo veliko Odredb, si izberemo tiste, ki so nam najbli je. Z namenom, da razumemo vsebino neke 

Odredbe, si to Odredbo preberemo po�asi, z vso pozornostjo. Preberemo jo ve�krat, da njeno vsebino v sebi �iOdredbe, si to Odredbo preberemo po�asi, z vso pozornostjo. Preberemo jo ve�krat, da njeno vsebino v sebi �iOdredbe, si to Odredbo preberemo po�asi, z vso pozornostjo. Preberemo jo ve�krat, da njeno vsebino v sebi �iOdredbe, si to Odredbo preberemo po�asi, z vso pozornostjo. Preberemo jo ve�krat, da njeno vsebino v sebi �im m m m 

bolj ob�utimo in si jo predstavljamo bolj ob�utimo in si jo predstavljamo bolj ob�utimo in si jo predstavljamo bolj ob�utimo in si jo predstavljamo ---- jo vizualiziramo. Ob tem tihem, poglobljenem, kontemplativnem spoznavanju  jo vizualiziramo. Ob tem tihem, poglobljenem, kontemplativnem spoznavanju  jo vizualiziramo. Ob tem tihem, poglobljenem, kontemplativnem spoznavanju  jo vizualiziramo. Ob tem tihem, poglobljenem, kontemplativnem spoznavanju 

vsebine Odredb si pomagajte s slovar�kom izrazov na koncu te knjige ter z uvodi in opombami v posameznih vsebine Odredb si pomagajte s slovar�kom izrazov na koncu te knjige ter z uvodi in opombami v posameznih vsebine Odredb si pomagajte s slovar�kom izrazov na koncu te knjige ter z uvodi in opombami v posameznih vsebine Odredb si pomagajte s slovar�kom izrazov na koncu te knjige ter z uvodi in opombami v posameznih 

poglavjih. Posamezno Odredbo ali njepoglavjih. Posamezno Odredbo ali njepoglavjih. Posamezno Odredbo ali njepoglavjih. Posamezno Odredbo ali njen del lahko ponavljate v sebi ves dan oziroma vsaki�, ko se spomnite nanjo. n del lahko ponavljate v sebi ves dan oziroma vsaki�, ko se spomnite nanjo. n del lahko ponavljate v sebi ves dan oziroma vsaki�, ko se spomnite nanjo. n del lahko ponavljate v sebi ves dan oziroma vsaki�, ko se spomnite nanjo.     

Uporaba Odredb 

Naslednji korak je izgovoriti Odredbo na glas Naslednji korak je izgovoriti Odredbo na glas Naslednji korak je izgovoriti Odredbo na glas Naslednji korak je izgovoriti Odredbo na glas ---- zavestno, z ob�ut zavestno, z ob�ut zavestno, z ob�ut zavestno, z ob�utkom. Najprej po�asi, nato postopno pospešimo kom. Najprej po�asi, nato postopno pospešimo kom. Najprej po�asi, nato postopno pospešimo kom. Najprej po�asi, nato postopno pospešimo 

v vse bolj teko�e glasno izgovarjanje Odredb. To je pv vse bolj teko�e glasno izgovarjanje Odredb. To je pv vse bolj teko�e glasno izgovarjanje Odredb. To je pv vse bolj teko�e glasno izgovarjanje Odredb. To je pomembno, ker je zvok energija, ki povzro�i udejanjanje stvari omembno, ker je zvok energija, ki povzro�i udejanjanje stvari omembno, ker je zvok energija, ki povzro�i udejanjanje stvari omembno, ker je zvok energija, ki povzro�i udejanjanje stvari 

na fizi�nem nivoju. Izvajanje Odredb se razlikuje od izvajanja molitev ali meditacije. Z molitvijo in �aš�enjem na fizi�nem nivoju. Izvajanje Odredb se razlikuje od izvajanja molitev ali meditacije. Z molitvijo in �aš�enjem na fizi�nem nivoju. Izvajanje Odredb se razlikuje od izvajanja molitev ali meditacije. Z molitvijo in �aš�enjem na fizi�nem nivoju. Izvajanje Odredb se razlikuje od izvajanja molitev ali meditacije. Z molitvijo in �aš�enjem 

razvijamo predanost, LJUBEZEN do Boga. Z meditacijo razvijamo predanost, LJUBEZEN do Boga. Z meditacijo razvijamo predanost, LJUBEZEN do Boga. Z meditacijo razvijamo predanost, LJUBEZEN do Boga. Z meditacijo ---- t.j. ko utišamo vse v sebi i t.j. ko utišamo vse v sebi i t.j. ko utišamo vse v sebi i t.j. ko utišamo vse v sebi in smo v sprejemljivi dr i n smo v sprejemljivi dr i n smo v sprejemljivi dr i n smo v sprejemljivi dr i 

usmerjeni k Duhovnemu Viru v sebi usmerjeni k Duhovnemu Viru v sebi usmerjeni k Duhovnemu Viru v sebi usmerjeni k Duhovnemu Viru v sebi ---- prejmemo Notranje Vedenje, MODROST. Z Odredbami zbiramo dejavno Bo jo  prejmemo Notranje Vedenje, MODROST. Z Odredbami zbiramo dejavno Bo jo  prejmemo Notranje Vedenje, MODROST. Z Odredbami zbiramo dejavno Bo jo  prejmemo Notranje Vedenje, MODROST. Z Odredbami zbiramo dejavno Bo jo 

MOI, ki jo uporabimo za udeMOI, ki jo uporabimo za udeMOI, ki jo uporabimo za udeMOI, ki jo uporabimo za udejanjanje konstruktivnih stvari. janjanje konstruktivnih stvari. janjanje konstruktivnih stvari. janjanje konstruktivnih stvari.     

Posamezno Odredbo izgovorimo 3Posamezno Odredbo izgovorimo 3Posamezno Odredbo izgovorimo 3Posamezno Odredbo izgovorimo 3----krat, 9krat, 9krat, 9krat, 9----krat, 27krat, 27krat, 27krat, 27----krat ali krat ali krat ali krat ali uporabuporabuporabuporabimo neko poljubno številoimo neko poljubno številoimo neko poljubno številoimo neko poljubno število. Ponavljanje Odredb . Ponavljanje Odredb . Ponavljanje Odredb . Ponavljanje Odredb 
je pomembno za našo podzavest. V njej so nerazrešeni zapisi iz preteklosti, ki se jih ne zavedamo. Z Odredbami je pomembno za našo podzavest. V njej so nerazrešeni zapisi iz preteklosti, ki se jih ne zavedamo. Z Odredbami je pomembno za našo podzavest. V njej so nerazrešeni zapisi iz preteklosti, ki se jih ne zavedamo. Z Odredbami je pomembno za našo podzavest. V njej so nerazrešeni zapisi iz preteklosti, ki se jih ne zavedamo. Z Odredbami 
zbrana energija je celostno dejavzbrana energija je celostno dejavzbrana energija je celostno dejavzbrana energija je celostno dejavna na na na ---- osvobaja in izpopolnjuje vse nivoje našega bitja. Spodbudi r osvobaja in izpopolnjuje vse nivoje našega bitja. Spodbudi r osvobaja in izpopolnjuje vse nivoje našega bitja. Spodbudi r osvobaja in izpopolnjuje vse nivoje našega bitja. Spodbudi razreazreazreazreševanje in ševanje in ševanje in ševanje in 
�iš�enje naše preteklosti ter nam omogo�i dviganje po Spirali 0ivljenja, da dose emo svoje Vnebovzetje hitro, kot je �iš�enje naše preteklosti ter nam omogo�i dviganje po Spirali 0ivljenja, da dose emo svoje Vnebovzetje hitro, kot je �iš�enje naše preteklosti ter nam omogo�i dviganje po Spirali 0ivljenja, da dose emo svoje Vnebovzetje hitro, kot je �iš�enje naše preteklosti ter nam omogo�i dviganje po Spirali 0ivljenja, da dose emo svoje Vnebovzetje hitro, kot je 
mogo�e. Ve�ji u�inek dose emo z glasnim ponavljanjem Odredb v skupini. mogo�e. Ve�ji u�inek dose emo z glasnim ponavljanjem Odredb v skupini. mogo�e. Ve�ji u�inek dose emo z glasnim ponavljanjem Odredb v skupini. mogo�e. Ve�ji u�inek dose emo z glasnim ponavljanjem Odredb v skupini.     
    

Za2etek odrejanja 
Odredbe se obi�ajno za�nejo s prizivoOdredbe se obi�ajno za�nejo s prizivoOdredbe se obi�ajno za�nejo s prizivoOdredbe se obi�ajno za�nejo s prizivom Ljubljene Mogo�ne Prisotnosti m Ljubljene Mogo�ne Prisotnosti m Ljubljene Mogo�ne Prisotnosti m Ljubljene Mogo�ne Prisotnosti JAZ SEM in Bitij Lu�i  in Bitij Lu�i  in Bitij Lu�i  in Bitij Lu�i ---- ko gre za Klice  ko gre za Klice  ko gre za Klice  ko gre za Klice 

oziroma Invokacije oziroma Invokacije oziroma Invokacije oziroma Invokacije ---- ali najve�krat z Besedo  ali najve�krat z Besedo  ali najve�krat z Besedo  ali najve�krat z Besedo JAZ SEM    ---- ko gre za Afirmacije. Za ve�je razumevanje Odredb in  ko gre za Afirmacije. Za ve�je razumevanje Odredb in  ko gre za Afirmacije. Za ve�je razumevanje Odredb in  ko gre za Afirmacije. Za ve�je razumevanje Odredb in 
njihove uporabe si prebenjihove uporabe si prebenjihove uporabe si prebenjihove uporabe si preberite uvode v posamezna poglavja. rite uvode v posamezna poglavja. rite uvode v posamezna poglavja. rite uvode v posamezna poglavja.     

Zaklju2ek odrejanja 
Odredbo ali skupino Odredb zaklju�imo tako, da izgovorimo eno od zaklju�nih Odredb. Odredbo ali skupino Odredb zaklju�imo tako, da izgovorimo eno od zaklju�nih Odredb. Odredbo ali skupino Odredb zaklju�imo tako, da izgovorimo eno od zaklju�nih Odredb. Odredbo ali skupino Odredb zaklju�imo tako, da izgovorimo eno od zaklju�nih Odredb.     

Krajša zaklju�na Odredba: Krajša zaklju�na Odredba: Krajša zaklju�na Odredba: Krajša zaklju�na Odredba:     

»ZAHTEVAM TO UDEJANJENO ZDAJ! SPREJMEM TO UDEJANJENO ZDAJ! JAZ SEM TO UDEJANJENO ZDAJ IN ZA 
VEKOMAJ!« (3x)* 

Daljša zaklju�na Odredba: Daljša zaklju�na Odredba: Daljša zaklju�na Odredba: Daljša zaklju�na Odredba:     

»ZAHTEVAM TO FIZIINO UDEJANJENO! SPREJMEM TO FIZIINO UDEJANJENO! JAZ SEM TO FIZIINO UDEJANJENO, 
UDEJANJENO, UDEJANJENO! (3x)* 

V VSEJ ZMAGI, LUII IN SVOBODI NAŠEGA LJUBLJENEGA VNEBOVZETEGA JEZUSA KRISTUSA DOSE�ENO TAKOJ 
ZDAJ!  VSEMOGOINI JAZ SEM! (3x)*« 

V knjigi V knjigi V knjigi V knjigi so Zaklju�ne Odredbe navedene le z za�etnim stavkom: so Zaklju�ne Odredbe navedene le z za�etnim stavkom: so Zaklju�ne Odredbe navedene le z za�etnim stavkom: so Zaklju�ne Odredbe navedene le z za�etnim stavkom: »ZAHTEVAM TO UDEJANJENO ZDAJ! ... « (za  « (za  « (za  « (za 
krajšo Zaklju�no Odredbo) oziroma »krajšo Zaklju�no Odredbo) oziroma »krajšo Zaklju�no Odredbo) oziroma »krajšo Zaklju�no Odredbo) oziroma »ZAHTEVAM TO FIZIINO UDEJANJENO! ... « (za daljšo Zaklju�no Odredbo).  ... « (za daljšo Zaklju�no Odredbo).  ... « (za daljšo Zaklju�no Odredbo).  ... « (za daljšo Zaklju�no Odredbo). 
Vendar izgovorimo celotne Zaklju�ne Odredbe, kot so navedenVendar izgovorimo celotne Zaklju�ne Odredbe, kot so navedenVendar izgovorimo celotne Zaklju�ne Odredbe, kot so navedenVendar izgovorimo celotne Zaklju�ne Odredbe, kot so navedene zgoraj. e zgoraj. e zgoraj. e zgoraj.     

* (3x) - pomeni, da celoten predhodni stavek ali odstavek ponovimo 3-krat. Ie je del besedila ali posamezna beseda v stavku 
ali odstavku napisan z velikimi �rkami, se ponovitev, navedena v oklepaju, nanaša le na ta del besedila oziroma to besedo.  

    



 11 

 
 

 
Zdaj 

Ljubljeni, ni pomembno, kaj ste bili, temve�, kaj ste zdaj, v tem treLjubljeni, ni pomembno, kaj ste bili, temve�, kaj ste zdaj, v tem treLjubljeni, ni pomembno, kaj ste bili, temve�, kaj ste zdaj, v tem treLjubljeni, ni pomembno, kaj ste bili, temve�, kaj ste zdaj, v tem trenutku. Zato pazite, da se ne nutku. Zato pazite, da se ne nutku. Zato pazite, da se ne nutku. Zato pazite, da se ne 
prepuš�ate mislim in ob�utkom o pretekprepuš�ate mislim in ob�utkom o pretekprepuš�ate mislim in ob�utkom o pretekprepuš�ate mislim in ob�utkom o preteklosti, ker vas to omejuje in vam jemlje energijo, ki jo losti, ker vas to omejuje in vam jemlje energijo, ki jo losti, ker vas to omejuje in vam jemlje energijo, ki jo losti, ker vas to omejuje in vam jemlje energijo, ki jo 
potrebujete za svojo usmeritev k Prisotnosti potrebujete za svojo usmeritev k Prisotnosti potrebujete za svojo usmeritev k Prisotnosti potrebujete za svojo usmeritev k Prisotnosti JAZ SEM in za Klic k Njej, da se Prisot in za Klic k Njej, da se Prisot in za Klic k Njej, da se Prisot in za Klic k Njej, da se Prisotnost dejavno nost dejavno nost dejavno nost dejavno 
izrazi v vašem svetu in ga izpopolni ter vam da mo�, da tukaj in zdaj dose ete svojo Svobodo. izrazi v vašem svetu in ga izpopolni ter vam da mo�, da tukaj in zdaj dose ete svojo Svobodo. izrazi v vašem svetu in ga izpopolni ter vam da mo�, da tukaj in zdaj dose ete svojo Svobodo. izrazi v vašem svetu in ga izpopolni ter vam da mo�, da tukaj in zdaj dose ete svojo Svobodo.     
Saint Germain je naj�udovitejše bitje in z Njegovo uporabo Zakona za pomo� Svojim u�encem se Saint Germain je naj�udovitejše bitje in z Njegovo uporabo Zakona za pomo� Svojim u�encem se Saint Germain je naj�udovitejše bitje in z Njegovo uporabo Zakona za pomo� Svojim u�encem se Saint Germain je naj�udovitejše bitje in z Njegovo uporabo Zakona za pomo� Svojim u�encem se 

ne more ni� primerjane more ni� primerjane more ni� primerjane more ni� primerjati. Kdor Ga prosi za pomo�, mu pomaga odvrniti pozornost od njegove ti. Kdor Ga prosi za pomo�, mu pomaga odvrniti pozornost od njegove ti. Kdor Ga prosi za pomo�, mu pomaga odvrniti pozornost od njegove ti. Kdor Ga prosi za pomo�, mu pomaga odvrniti pozornost od njegove 
preteklosti in dose�i Svobodo. Vse dokler s svojo pozornostjo dajete svojo energijo 0ivljenja preteklosti in dose�i Svobodo. Vse dokler s svojo pozornostjo dajete svojo energijo 0ivljenja preteklosti in dose�i Svobodo. Vse dokler s svojo pozornostjo dajete svojo energijo 0ivljenja preteklosti in dose�i Svobodo. Vse dokler s svojo pozornostjo dajete svojo energijo 0ivljenja 
temu, kar ste bili, ne morete postati, kar si  elite biti zdaj. Ali ne vidite? temu, kar ste bili, ne morete postati, kar si  elite biti zdaj. Ali ne vidite? temu, kar ste bili, ne morete postati, kar si  elite biti zdaj. Ali ne vidite? temu, kar ste bili, ne morete postati, kar si  elite biti zdaj. Ali ne vidite?     
'Zdaj' je pome'Zdaj' je pome'Zdaj' je pome'Zdaj' je pomembna stvar. Kar ste bili v preteklosti, je minilo. Poklimbna stvar. Kar ste bili v preteklosti, je minilo. Poklimbna stvar. Kar ste bili v preteklosti, je minilo. Poklimbna stvar. Kar ste bili v preteklosti, je minilo. Pokli�ite Zakon Odpuš�anja in �ite Zakon Odpuš�anja in �ite Zakon Odpuš�anja in �ite Zakon Odpuš�anja in 

uporabite Vijoli�ni O�iš�evalni Plamen za svojo osvoboditev od preteklih nebo anskih stvaritev. uporabite Vijoli�ni O�iš�evalni Plamen za svojo osvoboditev od preteklih nebo anskih stvaritev. uporabite Vijoli�ni O�iš�evalni Plamen za svojo osvoboditev od preteklih nebo anskih stvaritev. uporabite Vijoli�ni O�iš�evalni Plamen za svojo osvoboditev od preteklih nebo anskih stvaritev. 
Le toliko kot boLe toliko kot boLe toliko kot boLe toliko kot boste to naredili, boste uspeli dose�i stvari, ki si jih res  este to naredili, boste uspeli dose�i stvari, ki si jih res  este to naredili, boste uspeli dose�i stvari, ki si jih res  este to naredili, boste uspeli dose�i stvari, ki si jih res  elite. Vendar, �e boste s lite. Vendar, �e boste s lite. Vendar, �e boste s lite. Vendar, �e boste s 
svojo pozornostjo dajali svojo 0ivljenjsko energijo temu, kar ste bili neko�, ne boste mogli svojo pozornostjo dajali svojo 0ivljenjsko energijo temu, kar ste bili neko�, ne boste mogli svojo pozornostjo dajali svojo 0ivljenjsko energijo temu, kar ste bili neko�, ne boste mogli svojo pozornostjo dajali svojo 0ivljenjsko energijo temu, kar ste bili neko�, ne boste mogli 
uresni�iti svojih sedanjih  elja. Vaše preuresni�iti svojih sedanjih  elja. Vaše preuresni�iti svojih sedanjih  elja. Vaše preuresni�iti svojih sedanjih  elja. Vaše preteklo  ivljenje ni pomembno za to, kar ste danes. teklo  ivljenje ni pomembno za to, kar ste danes. teklo  ivljenje ni pomembno za to, kar ste danes. teklo  ivljenje ni pomembno za to, kar ste danes.     
Ko priznate svojo Prisotnost, vstopite v ve�Ko priznate svojo Prisotnost, vstopite v ve�Ko priznate svojo Prisotnost, vstopite v ve�Ko priznate svojo Prisotnost, vstopite v ve�ni tok Svobode. Ni� se ne more vmešati v vašo ni tok Svobode. Ni� se ne more vmešati v vašo ni tok Svobode. Ni� se ne more vmešati v vašo ni tok Svobode. Ni� se ne more vmešati v vašo 

Zmago, �e odvrnete pozornost od vseh neskladij. Zmago, �e odvrnete pozornost od vseh neskladij. Zmago, �e odvrnete pozornost od vseh neskladij. Zmago, �e odvrnete pozornost od vseh neskladij.     
Mnogi ljudje so z usmerjanjem v svojo preteklost vstopili v nihajno dejavnost svojih preteklih Mnogi ljudje so z usmerjanjem v svojo preteklost vstopili v nihajno dejavnost svojih preteklih Mnogi ljudje so z usmerjanjem v svojo preteklost vstopili v nihajno dejavnost svojih preteklih Mnogi ljudje so z usmerjanjem v svojo preteklost vstopili v nihajno dejavnost svojih preteklih 

 ivljenj in vsa njihova pozornost se je odvr ivljenj in vsa njihova pozornost se je odvr ivljenj in vsa njihova pozornost se je odvr ivljenj in vsa njihova pozornost se je odvrnila od veli�astja njnila od veli�astja njnila od veli�astja njnila od veli�astja njihove Zmage. To vam govorim zato, ihove Zmage. To vam govorim zato, ihove Zmage. To vam govorim zato, ihove Zmage. To vam govorim zato, 
preljubi, ker nekateri to še vedno po�nete in ste se navadili obra�ati v svojo pretekpreljubi, ker nekateri to še vedno po�nete in ste se navadili obra�ati v svojo pretekpreljubi, ker nekateri to še vedno po�nete in ste se navadili obra�ati v svojo pretekpreljubi, ker nekateri to še vedno po�nete in ste se navadili obra�ati v svojo preteklost. Polagam lost. Polagam lost. Polagam lost. Polagam 
vam na srce: ne delajte tega. vam na srce: ne delajte tega. vam na srce: ne delajte tega. vam na srce: ne delajte tega.     
Vso svojo pozornost dajte vedno svoji Prisotnosti Vso svojo pozornost dajte vedno svoji Prisotnosti Vso svojo pozornost dajte vedno svoji Prisotnosti Vso svojo pozornost dajte vedno svoji Prisotnosti JAZ SEM in Ona vam bo vrnila Svojo energi in Ona vam bo vrnila Svojo energi in Ona vam bo vrnila Svojo energi in Ona vam bo vrnila Svojo energijo, jo, jo, jo, 
okrepljeno z ob�utkom Svoje Popolnosti in o�iš�evalne dejavnosti. Kar se tega ti�e, je Saint okrepljeno z ob�utkom Svoje Popolnosti in o�iš�evalne dejavnosti. Kar se tega ti�e, je Saint okrepljeno z ob�utkom Svoje Popolnosti in o�iš�evalne dejavnosti. Kar se tega ti�e, je Saint okrepljeno z ob�utkom Svoje Popolnosti in o�iš�evalne dejavnosti. Kar se tega ti�e, je Saint 
Germain nepopuGermain nepopuGermain nepopuGermain nepopustljiv. Pravi nam: "Ne drznite si dati svoje pozornosti nikomur od Nas, preden je ne stljiv. Pravi nam: "Ne drznite si dati svoje pozornosti nikomur od Nas, preden je ne stljiv. Pravi nam: "Ne drznite si dati svoje pozornosti nikomur od Nas, preden je ne stljiv. Pravi nam: "Ne drznite si dati svoje pozornosti nikomur od Nas, preden je ne 
daste svoji Prisotnosti daste svoji Prisotnosti daste svoji Prisotnosti daste svoji Prisotnosti JAZ SEM.« To je pravi pristop, ker .« To je pravi pristop, ker .« To je pravi pristop, ker .« To je pravi pristop, ker konec koncev konec koncev konec koncev konec koncev ---- vaša Prisotnost  vaša Prisotnost  vaša Prisotnost  vaša Prisotnost JAZ SEM    
ste vi sami. Tako se bosta vaš um in telo napolnila z veli�astjem Zmage Lu�i vaše Prisotnosti ste vi sami. Tako se bosta vaš um in telo napolnila z veli�astjem Zmage Lu�i vaše Prisotnosti ste vi sami. Tako se bosta vaš um in telo napolnila z veli�astjem Zmage Lu�i vaše Prisotnosti ste vi sami. Tako se bosta vaš um in telo napolnila z veli�astjem Zmage Lu�i vaše Prisotnosti JAZ 
SEM. . . .     
Pazite! Bodite budni, o ljubljeni! Ne dopustite, da bi s svojo pozornostPazite! Bodite budni, o ljubljeni! Ne dopustite, da bi s svojo pozornostPazite! Bodite budni, o ljubljeni! Ne dopustite, da bi s svojo pozornostPazite! Bodite budni, o ljubljeni! Ne dopustite, da bi s svojo pozornostjo še kdaj usmerili svojo jo še kdaj usmerili svojo jo še kdaj usmerili svojo jo še kdaj usmerili svojo 

energijo h kakenergijo h kakenergijo h kakenergijo h kakršnimkoli uni�evalnostim. Ohraršnimkoli uni�evalnostim. Ohraršnimkoli uni�evalnostim. Ohraršnimkoli uni�evalnostim. Ohranite svojo energijo pri sebi, usmerite jo k svoji nite svojo energijo pri sebi, usmerite jo k svoji nite svojo energijo pri sebi, usmerite jo k svoji nite svojo energijo pri sebi, usmerite jo k svoji 
Prisotnosti in recite: Prisotnosti in recite: Prisotnosti in recite: Prisotnosti in recite:     
"Mogo�na Prisotnost "Mogo�na Prisotnost "Mogo�na Prisotnost "Mogo�na Prisotnost JAZ SEM, preplavi mene in moj svet z veli�astjem Svoje Popolnosti. , preplavi mene in moj svet z veli�astjem Svoje Popolnosti. , preplavi mene in moj svet z veli�astjem Svoje Popolnosti. , preplavi mene in moj svet z veli�astjem Svoje Popolnosti. 

Ohranjaj ga s Svojo usmerjajo�o Inteligenco in mo�jo dose ka.« Ohranjaj ga s Svojo usmerjajo�o Inteligenco in mo�jo dose ka.« Ohranjaj ga s Svojo usmerjajo�o Inteligenco in mo�jo dose ka.« Ohranjaj ga s Svojo usmerjajo�o Inteligenco in mo�jo dose ka.«     
Ko pokli�ete dejavnost Njene veli�astne Mo�i, jo ob�utite kot stalno pove�ujo�o in okrepljujo�o Ko pokli�ete dejavnost Njene veli�astne Mo�i, jo ob�utite kot stalno pove�ujo�o in okrepljujo�o Ko pokli�ete dejavnost Njene veli�astne Mo�i, jo ob�utite kot stalno pove�ujo�o in okrepljujo�o Ko pokli�ete dejavnost Njene veli�astne Mo�i, jo ob�utite kot stalno pove�ujo�o in okrepljujo�o 

se dejavnost, ki jo lahko pokli�ete v svoj svet, da vas poveli�a s sre�o in Mo�jo, ki si ju ne se dejavnost, ki jo lahko pokli�ete v svoj svet, da vas poveli�a s sre�o in Mo�jo, ki si ju ne se dejavnost, ki jo lahko pokli�ete v svoj svet, da vas poveli�a s sre�o in Mo�jo, ki si ju ne se dejavnost, ki jo lahko pokli�ete v svoj svet, da vas poveli�a s sre�o in Mo�jo, ki si ju ne 
morete niti zamisliti. morete niti zamisliti. morete niti zamisliti. morete niti zamisliti.     
Vedite, da je vaša Prisotnost dejavna mo�Vedite, da je vaša Prisotnost dejavna mo�Vedite, da je vaša Prisotnost dejavna mo�Vedite, da je vaša Prisotnost dejavna mo�. Stanje vašega telesa ali razmere, v katerih se . Stanje vašega telesa ali razmere, v katerih se . Stanje vašega telesa ali razmere, v katerih se . Stanje vašega telesa ali razmere, v katerih se 

nahajate, nimajo resni�no nobenega pomena za to, kaj vse je sposobna v trenutku narediti vaša nahajate, nimajo resni�no nobenega pomena za to, kaj vse je sposobna v trenutku narediti vaša nahajate, nimajo resni�no nobenega pomena za to, kaj vse je sposobna v trenutku narediti vaša nahajate, nimajo resni�no nobenega pomena za to, kaj vse je sposobna v trenutku narediti vaša 
Prisotnost. Vaš Klic k Njej je vse. Vaše odbitje omejitev zunanjega sveta kot resni�nostiPrisotnost. Vaš Klic k Njej je vse. Vaše odbitje omejitev zunanjega sveta kot resni�nostiPrisotnost. Vaš Klic k Njej je vse. Vaše odbitje omejitev zunanjega sveta kot resni�nostiPrisotnost. Vaš Klic k Njej je vse. Vaše odbitje omejitev zunanjega sveta kot resni�nosti,,,, in  in  in  in 
usmeritev vaše pozousmeritev vaše pozousmeritev vaše pozousmeritev vaše pozornosti k svoji Prisotnosti rnosti k svoji Prisotnosti rnosti k svoji Prisotnosti rnosti k svoji Prisotnosti JAZ SEM je tisto, kar Ji odpre Vrata. In to je vse,  je tisto, kar Ji odpre Vrata. In to je vse,  je tisto, kar Ji odpre Vrata. In to je vse,  je tisto, kar Ji odpre Vrata. In to je vse, 
kar Ona potrebuje, da sprosti polnost Svoje mo�i in dejavnosti za ustvarjanje Popolnosti v vas in kar Ona potrebuje, da sprosti polnost Svoje mo�i in dejavnosti za ustvarjanje Popolnosti v vas in kar Ona potrebuje, da sprosti polnost Svoje mo�i in dejavnosti za ustvarjanje Popolnosti v vas in kar Ona potrebuje, da sprosti polnost Svoje mo�i in dejavnosti za ustvarjanje Popolnosti v vas in 
vašem svetu vašem svetu vašem svetu vašem svetu zdaj. zdaj. zdaj. zdaj.     

Rex RaybornRex RaybornRex RaybornRex Rayborn    

Rex Rayborn je eden izmed Saint Germainovih u�eRex Rayborn je eden izmed Saint Germainovih u�eRex Rayborn je eden izmed Saint Germainovih u�eRex Rayborn je eden izmed Saint Germainovih u�encev kincev kincev kincev ki    je leta 1932 dosegel svoje Vnebovzetje v Votlini Lu�i, zato�iš�u Vnebovzetih je leta 1932 dosegel svoje Vnebovzetje v Votlini Lu�i, zato�iš�u Vnebovzetih je leta 1932 dosegel svoje Vnebovzetje v Votlini Lu�i, zato�iš�u Vnebovzetih je leta 1932 dosegel svoje Vnebovzetje v Votlini Lu�i, zato�iš�u Vnebovzetih 
Mojstrov v Indiji, pod vodstvom Velikega Bo anskeMojstrov v Indiji, pod vodstvom Velikega Bo anskeMojstrov v Indiji, pod vodstvom Velikega Bo anskeMojstrov v Indiji, pod vodstvom Velikega Bo anskega Usmerjevaga Usmerjevaga Usmerjevaga Usmerjevallllcacacaca....    
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----    Odredba, Odredba, Odredba, Odredba, ����e se zgodi,e se zgodi,e se zgodi,e se zgodi, da naredite neko napako re�ete da naredite neko napako re�ete da naredite neko napako re�ete da naredite neko napako re�ete……………………...……………………...……………………...……………………...17171717    
----    Odredba protiOdredba protiOdredba protiOdredba proti negativnim vplivom zunanjega s negativnim vplivom zunanjega s negativnim vplivom zunanjega s negativnim vplivom zunanjega svetavetavetaveta…………………………………………………………..………………..………………..………………..17171717    
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----    Odredba za ozdravljenje telesa in za zdravljenje, prehlad, simptomi bolezniOdredba za ozdravljenje telesa in za zdravljenje, prehlad, simptomi bolezniOdredba za ozdravljenje telesa in za zdravljenje, prehlad, simptomi bolezniOdredba za ozdravljenje telesa in za zdravljenje, prehlad, simptomi bolezni…………..1..1..1..19999    
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ODREDBE   'JAZ SEM, KI SEM' ODREDBE   'JAZ SEM, KI SEM' ODREDBE   'JAZ SEM, KI SEM' ODREDBE   'JAZ SEM, KI SEM'     
 
 

1. VAJA �IŠ�ENJA Z VIJOLI�NIM PLAMENOM: predstavljaš si Vijoli�ni Plamen,,,, ki se v 
obliki vrtinca, v smeri urinega kazalca, vrti navzdol in izgovarjaš mantro:                         
'JAZ SEM' VIJOLI�NI PLAMEN PRISOTNOSTI 'JAZ SEM' 

Odredba za okrepitOdredba za okrepitOdredba za okrepitOdredba za okrepitiiii svojo vizualizacijo na prisotnost  svojo vizualizacijo na prisotnost  svojo vizualizacijo na prisotnost  svojo vizualizacijo na prisotnost JAZ SEM, s pomo�jo slike Svojega , s pomo�jo slike Svojega , s pomo�jo slike Svojega , s pomo�jo slike Svojega 
Bo jega Jaza:Bo jega Jaza:Bo jega Jaza:Bo jega Jaza:    

2. Ljubljena Mogo�na Prisotnost 'JAZ SEM', tukaj SEM – projekcija Tebe same! Poveli�aj Se v 
meni, tako da me pre0ariš s Svojo �udovito Popolnostjo in mogo�no usmerjevalno Inteligenco! 
Naj to telo 0ari s Tvojim popolnim zdravjem in Mo�jo. 4-62 

 

Odredba za doseganje zmage v vseh najmanjših podrobnostih zunanjega  ivljenja. Samo Odredba za doseganje zmage v vseh najmanjših podrobnostih zunanjega  ivljenja. Samo Odredba za doseganje zmage v vseh najmanjših podrobnostih zunanjega  ivljenja. Samo Odredba za doseganje zmage v vseh najmanjših podrobnostih zunanjega  ivljenja. Samo 
ob�utite to še posebej zjutraj, koob�utite to še posebej zjutraj, koob�utite to še posebej zjutraj, koob�utite to še posebej zjutraj, ko se zbudite. Dvignite roke k Prisotnosti in recite:  se zbudite. Dvignite roke k Prisotnosti in recite:  se zbudite. Dvignite roke k Prisotnosti in recite:  se zbudite. Dvignite roke k Prisotnosti in recite:     

3. Mogo�na Prisotnost 'JAZ SEM', danes �utim veli�astje Tvoje Energije, Zdravja in Mo�i. 
Napolni z njimi moj svet, razširi jih vsepovsod, harmoniziraj ter izpopolni vse, in ko se fizi�no 
znajdem v neki situaciji, naj je tam 0e vse pripravljeno; naj je vse izpolnjeno z Radostjo, 
Harmonijo in 0e uspešno dovršeno. 4-20 

 

OdredbaOdredbaOdredbaOdredba,,,, �e  elite priti v stik ali za prisotnost velikih vnebovzetih: �e  elite priti v stik ali za prisotnost velikih vnebovzetih: �e  elite priti v stik ali za prisotnost velikih vnebovzetih: �e  elite priti v stik ali za prisotnost velikih vnebovzetih:    

4. 'JAZ SEM' vidna Prisotnost teh velikih ljubljenih Vnebovzetih Mojstrov, za katere 0elim, da 
se pojavijo pred menoj in katerih pomo� iš�em! 2-44 

5. 'JAZ SEM' Prisotnost, ki pripravi pot in omogo�i viden stik z ljubljenimi Vnebovzetimi 
Mojstri. 2-96   

 

OdredbeOdredbeOdredbeOdredbe,,,, ko moraš nujno narediti nekaj v zunanjem svetu, za pred span ko moraš nujno narediti nekaj v zunanjem svetu, za pred span ko moraš nujno narediti nekaj v zunanjem svetu, za pred span ko moraš nujno narediti nekaj v zunanjem svetu, za pred spanjem:jem:jem:jem:    

6. Z Mogo�no Mo�jo in Inteligenco, 'JAZ SEM', prodiram naprej (medtem ko moje telo spi) in 
vzpostavljam zavestni stik z vsem, kar potrebujem (pa naj bo to karkoli 0e) za popolno ude-
janjanje tega v zunanjem svetu. 2-48 
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Odredba za pove�anje usmerjanOdredba za pove�anje usmerjanOdredba za pove�anje usmerjanOdredba za pove�anje usmerjanja na prisotnost ja na prisotnost ja na prisotnost ja na prisotnost JAZ SEM::::    

ZjutrajZjutrajZjutrajZjutraj,,,, ko se zbudite, se dvignite in pokli�ite z globokim ob�utkom Ljubezni in hvale nosti:  ko se zbudite, se dvignite in pokli�ite z globokim ob�utkom Ljubezni in hvale nosti:  ko se zbudite, se dvignite in pokli�ite z globokim ob�utkom Ljubezni in hvale nosti:  ko se zbudite, se dvignite in pokli�ite z globokim ob�utkom Ljubezni in hvale nosti:     
    
7. Ljubljena Mogo�na Prisotnost 'JAZ SEM', napolni zdaj moj um in telo s Svojo brezmejno 
Energijo, Mogo�no Inteligenco in nepremagljivo Zaš�ito! Obvaruj me danes pred vsemi napa-
kami! 3-14 
 
8. Ljubljena Prisotnost 'JAZ SEM' in Ljubljena Vnebovzeta Legija! Upravljajta mojo pozornost 
na Vnebovzeto Mojstrski na�in in jo odvrnita in ohranjajta stran od vsega, kar bi lahko v moj 
svet pritegnilo uni�evalnost. 4-141 

9. Ljubljena Mogo�na Prisotnost 'JAZ SEM', Ti si edina dejavna Inteligenca in Mo� tukaj!  3-14 

10. 'JAZ SEM' Mogo�na dejavna Prisotnost 'JAZ SEM' 2-97                                    

11. Dajem vso Mo� Prisotnosti 'JAZ SEM', ki 'JAZ SEM' in za vselej odlo�no odbijem sprejetje 
�esarkoli drugega! 2-141 

12. Mogo�na Prisotnost 'JAZ SEM', preplavi mene in moj svet z veli�astjem Svoje Popolnosti. 
Ohranjaj ga s Svojo usmerjajo�o Inteligenco in mo�jo dose0ka. 3-18 

 

Odredbe za pred spanjOdredbe za pred spanjOdredbe za pred spanjOdredbe za pred spanjem:em:em:em:    

13. Mogo�na Prisotnost 'JAZ SEM'! Vzemi me nocoj, ko bo moje telo spalo, v Svoje srce! V 
celoti mi razodeni znanje Vnebovzetih Mojstrov o Prisotnosti 'JAZ SEM'. Ko se zjutraj 
zbudim, naj se ga povsem jasno spomnim v svoji zunanji zavesti in uporabim v vseh svojih 
dejavnostih za vekomaj. Naj vedno polno izra0am Tvojo Popolnost.  2-209  

14. Mogo�na Prisotnost 'JAZ SEM'! Vzemi me nocoj, ko bo moje telo spalo, v Zlati tempelj 
Lu�i ter napolni moje bitje in svet z Njegovo Lu�jo, Energijo in Popolnostjo. Ko se zbudim, naj 
prinesem Njegovo celotno Popolnost v svoje fizi�no telo in zunanjo zavest. 2-210 

15. Mogo�na Prisotnost 'JAZ SEM', objemi moje telo, medtem ko spi, v Svoj �udoviti objem 
Lu�i. Ko se zjutraj zbudim, naj bosta moj um in telo napolnjena s to Lu�jo. Podpri me, da 
vedno naredim popolne stvari, ki so potrebne za uresni�itev ve�je sre�e zame in vseh okoli 
mene, ter da sem nadvse uspešen v vsem, kar 0elim narediti! 4-35 

 

OdredbaOdredbaOdredbaOdredba za izni�enje vsega sovraštva za izni�enje vsega sovraštva za izni�enje vsega sovraštva za izni�enje vsega sovraštva    ---- povsod kjer to zahtevate: povsod kjer to zahtevate: povsod kjer to zahtevate: povsod kjer to zahtevate:    

16. V Imenu Mogo�ne Prisotnosti 'JAZ SEM' zahtevam, da se z Modro Strelo Kozmi�nega 
Kristusa iz Velikega Središ�nega Sonca za vekomaj izni�i vse sovraštvo v vsem Civljenju 
vsepovsod po svetu! 4-206 
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Odredba, preden zaspiš, za vsakega katerega misliš da si ga kdajkoliOdredba, preden zaspiš, za vsakega katerega misliš da si ga kdajkoliOdredba, preden zaspiš, za vsakega katerega misliš da si ga kdajkoliOdredba, preden zaspiš, za vsakega katerega misliš da si ga kdajkoli prizadel: prizadel: prizadel: prizadel:    

17. 'JAZ SEM' popolna ustvarjalna misel in ob�utek, ki se nahaja v umih in srcih vseh ljudi. 2-74 

 

Odredba Odredba Odredba Odredba za izni�enje vseh preteklih in sedanjih napak, kritiziranj, obsojanj...za izni�enje vseh preteklih in sedanjih napak, kritiziranj, obsojanj...za izni�enje vseh preteklih in sedanjih napak, kritiziranj, obsojanj...za izni�enje vseh preteklih in sedanjih napak, kritiziranj, obsojanj...    

18. 'JAZ SEM' Mogo�ni O�iš�evalni Plamen, ki zdaj in za vekomaj izni�im vse pretekle in 
sedanje napake, njihov vzrok in posledice ter vse stvaritve, za katere je odgovoren moj 
zunanji jaz. 2-40 

19. V IMENU SAINT GERMAINA kli�em Vijoli�ni Plamen Prisotnosti 'JAZ SEM', da pou0ije 
vase vse moje pretekle in trenutne napake in vso neza0eljeno kreacijo v mojem svetu, Tako 
bodi. Za�etni te�aj Tantre 

20. Mogo�na Prisotnost 'JAZ SEM' pou0ij v meni in mojem svetu ves DVOM, STRAH, 
LJUBOSUMJE, PONOS, NESTRPNOST IN OBSODBE, uni�i za vedno njihov vzrok in posledice 
in jih nadomesti s celovitostjo Tvoje Popolnosti, ki se širi v Lu�i tvoje Mogo�ne Prisotnosti. 
Za�etni te�aj Tantre 

21. Mogo�na Prisotnost 'JAZ SEM' napolni moj um in telo s svojo neomejeno energijo, s svojo 
Lu�jo, Ljubeznijo in Popolnostjo. Za�etni te�aj Tantre 

22. Mogo�na Prisotnost 'JAZ SEM', poslušaj. Vzemi iz mene vse kritiziranje, obto0evanje, 
upiranje, obsojanje, ljubosumje, samopomilovanje, ponos, sebi�nost, dvome in strahove. 
Vzemi vse to iz mene in izni�i. Postavi na njihovo mesto Saint Germainovo samoobvladovanje 
in Vrhovno mo�. 1-254 

 

OdredbeOdredbeOdredbeOdredbe,,,, ko za�utite ko za�utite ko za�utite ko za�utite,,,, da vam zmanjkuje energije: da vam zmanjkuje energije: da vam zmanjkuje energije: da vam zmanjkuje energije:    

23. 'JAZ SEM' Mogo�na Prisotnost vedre, sijo�e Energije, ki valovi skozi moj um in telo ter 
odbije vse, kar ji ni enako. Ves �as 'SEM' v tej 0ivahni, sijo�i Energiji in Radosti. 2-42 

 

OdredbaOdredbaOdredbaOdredba,,,, ko ho�e nekdo na kakršen koli na�in prodreti do nas: ko ho�e nekdo na kakršen koli na�in prodreti do nas: ko ho�e nekdo na kakršen koli na�in prodreti do nas: ko ho�e nekdo na kakršen koli na�in prodreti do nas:    

24. 'JAZ SEM' Mogo�ni �arobni krog nepremagljive Zaš�ite okoli sebe. Odbijem vsako 
neskladno misel in vpliv, ki ho�e prodreti do mene. 'JAZ SEM' ve�na, samoohranjajo�a se 
Popolnost svojega sveta!" 2-43 
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OdredbaOdredbaOdredbaOdredba,,,,    �e  elite priti v fizi�ni stik, iz o�i v o�i z �e  elite priti v fizi�ni stik, iz o�i v o�i z �e  elite priti v fizi�ni stik, iz o�i v o�i z �e  elite priti v fizi�ni stik, iz o�i v o�i z MoMoMoMogo�no Prisotnostjo go�no Prisotnostjo go�no Prisotnostjo go�no Prisotnostjo JAZ SEM in  in  in  in Angeli:Angeli:Angeli:Angeli:    

25. Mogo�na Prisotnost 'JAZ SEM' vzplamti v meni, skozme in okoli mene vso potrebno �istost 
Svetega Ognja za izni�enje vseh ovir v meni in okoli mene, ki mi onemogo�ajo videti Mogo�no 
Prisotnost JAZ SEM in Vnebovzeto Legijo iz o�i v o�i. 4-234 

26. Ljubljena Prisotnost 'JAZ SEM'! O�isti me! Izni�i v meni in v atmosferi vse, kar mi 
prepre�uje videti Angele iz o�i v o�i. Vzplamti Svojo �istost tu v meni in okoli mene, ki mi 
vedno omogo�a videti Angele, ko mi izlivajo Svojo Ljubezen. 4-233 

 

OdredbaOdredbaOdredbaOdredba,,,, ko  elite dose�i neko stvar (je dobro da si to afirmirate in napišete): ko  elite dose�i neko stvar (je dobro da si to afirmirate in napišete): ko  elite dose�i neko stvar (je dobro da si to afirmirate in napišete): ko  elite dose�i neko stvar (je dobro da si to afirmirate in napišete):    

27. Bog! Mogo�na Prisotnost 'JAZ SEM'! Naj se to uresni�i! 1-203 

 

Ie se zgodiIe se zgodiIe se zgodiIe se zgodi,,,, da naredite neko napako re�ete: da naredite neko napako re�ete: da naredite neko napako re�ete: da naredite neko napako re�ete:    

28. Samo dobro lahko nastane iz tega. 1-203 

 

Odredba proti negativnim vplivom zunanjega sveta:Odredba proti negativnim vplivom zunanjega sveta:Odredba proti negativnim vplivom zunanjega sveta:Odredba proti negativnim vplivom zunanjega sveta:    

29. Jaz, moj Kristusov Jaz, Mogo�na Prisotnost 'JAZ SEM' ne dopuš�am nobenemu atomu 
svojega zunanjega uma in telesa, da od koderkoli sprejme karkoli, kar je manj od Vsebo0jega. 
Jaz, moj Kristusov Jaz, Mogo�na Prisotnost 'JAZ SEM' vam zapovedujem, da prejemate in 
trajno zabele0ite Ve�no dejavnost mojega polnega Razsvetljenja in Svobode na vseh nivojih.  
1-204 

30. 'JAZ SEM' Prisotnost, ki odbijem vse to, zato se ne more dotakniti ne mene ne mojega 
doma ali sveta. 2-98 

31. Mogo�na Prisotnost 'JAZ SEM'! Ni� ve� ne bom deloval na tak na�in! Vse je v tvojih rokah! 
Upravljaj z mojim umom, telesom in svetom! 4-75 

Za pomo� drugim:Za pomo� drugim:Za pomo� drugim:Za pomo� drugim:    

32. Mogo�na Prisotnost 'JAZ SEM'! Upravljaj z umom, telesom in svetom te osebe! Vzpostavi 
zanjo Svojo popolnost in vodi vse s Svojo Vrhovno Mo�jo. Po0eni Svoje Mogo�ne Tokove v 
njenem telesu in skozi njeno telo ter iz njega naprej v njen svet. Naj zdaj dela prave in 
popolne stvari za svoj Uspeh in kon�ni Dose0ek. 4-75 
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Odredba za klic na pomo� Velikih Bitji Lu�i:Odredba za klic na pomo� Velikih Bitji Lu�i:Odredba za klic na pomo� Velikih Bitji Lu�i:Odredba za klic na pomo� Velikih Bitji Lu�i:    

33. Velika Bitja Lu�i, potrebujem Vašo pomo�! Potrebujem Vaš pogum in Mo�, da postanem in 
sem sposoben stati na svojih nogah ter s svojim Klicem k Prisotnosti dr0ati svoje 0ezlo 
ohranjujo�e mo�i in Vrhovne uprave. 4-83 

 

Odredba za v avtomobil:Odredba za v avtomobil:Odredba za v avtomobil:Odredba za v avtomobil:    

»Bog,,,, vozi ta avto« 

 

Odredba za zaš�ito in pomo� drugim:Odredba za zaš�ito in pomo� drugim:Odredba za zaš�ito in pomo� drugim:Odredba za zaš�ito in pomo� drugim:    

34. 'JAZ SEM' zaš�itni Elektronski krog okoli _________ ( ime osebe ),  2-49                         
'JAZ SEM' popolna dejavnost v tej osebi in njenem svetu.  2-90                                                       
'JAZ SEM' edina dejavna Prisotnost in Inteligenca v tem posamezniku. 2-128  

 

Odredba za bole�ine v telesu:Odredba za bole�ine v telesu:Odredba za bole�ine v telesu:Odredba za bole�ine v telesu:    

35. To ni ni�! V meni ni ni�esar, kar bi lahko sprejel kot bole�ino! Vem, da je v mojem umu in 
telesu dejavna le Mogo�na Prisotnost Boga, v Bo0ji dejavnosti pa ni bole�in in motenj!  1-238 

36. Odnehaj! Mogo�na Prisotnost 'JAZ SEM', izni�i vzrok in u�inek tega. 4-72 

37. Ti si brez mo�i! Poznam svojo Bo0jo Prisotnost, svoj Mogo�ni 'JAZ SEM'! Vem, da v mojem 
svetu ne more delovati nobena omejitev ve�! 4-72 

 

Odredba za o�iš�enje uma, o�i in ušes: Odredba za o�iš�enje uma, o�i in ušes: Odredba za o�iš�enje uma, o�i in ušes: Odredba za o�iš�enje uma, o�i in ušes:     

38. 'JAZ SEM' popolna, dejavna Inteligenca svojih mo0ganov!                                               
39. 'JAZ SEM' popolno videnje skozi svoje o�i!                                                                              
40. 'JAZ SEM' popolno slišanje skozi svoja ušesa! 2-51 

Odredba za motnje fizi�nega vida:Odredba za motnje fizi�nega vida:Odredba za motnje fizi�nega vida:Odredba za motnje fizi�nega vida:    

41. Kli�em Kozmi�no Mo� Notranjega in zunanjega videnja Ljubljenega Elohima Cyclopea za 
o�iš�enje in izpolnitev vida ter mo� videnja v vsem Civljenju. 4-111 
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Odredba za Odredba za Odredba za Odredba za ozdravljenje telesa ozdravljenje telesa ozdravljenje telesa ozdravljenje telesa in za zdravljenje:in za zdravljenje:in za zdravljenje:in za zdravljenje:    

Ie �utite, da se vas loteva prehlad, se takoj dvignete iznad tega in v polni Ie �utite, da se vas loteva prehlad, se takoj dvignete iznad tega in v polni Ie �utite, da se vas loteva prehlad, se takoj dvignete iznad tega in v polni Ie �utite, da se vas loteva prehlad, se takoj dvignete iznad tega in v polni zavesti svoje zavesti svoje zavesti svoje zavesti svoje 
Prisotnosti recite: Prisotnosti recite: Prisotnosti recite: Prisotnosti recite:     

42. Tega ne bom imel! Mogo�na Prisotnost 'JAZ SEM', vzemi to iz mene – vzrok in u�inek! 
Napolni me s svojim Zdravjem, Mo�jo in Energijo. In zaustavi ta nesmisel! 4-24 

Ie se  e za�nejo pojavljati neki simptomi bolezni, recIe se  e za�nejo pojavljati neki simptomi bolezni, recIe se  e za�nejo pojavljati neki simptomi bolezni, recIe se  e za�nejo pojavljati neki simptomi bolezni, recite: ite: ite: ite:     

43. Mogo�na Prisotnost 'JAZ SEM', izni�i to! Tega ne bom imel! 3-56  

44. »Mogo�na Prisotnost 'JAZ SEM', napolni me s Svojim popolnim zdravjem in ga ohranjaj.« 3-145    

45. 'JAZ SEM' edina ozdraviteljska Prisotnost.        in mo� potrdiš z odredbo:                         
'JAZ SEM' Vstajenje in Civljenje  2-126                                                                            
46. 'JAZ SEM' Prisotnost, ki polnim to telo s �isto, elektronsko Energijo 2-50                                 
47. 'JAZ SEM' popolno delovanje vsakega organa in celice svojega telesa!                               
48. 'JAZ SEM' popolno zdravje zdaj udejanjeno v vsakem organu svojega telesa 

49. Ljubljena Mogo�na Prisotnost 'JAZ SEM'! To je Tvoje telo! Vzemi ga v Svojo popolno last in 
upravo! Pošlji skozenj Svoj O�iš�evalni Tok Energije! Odnesi iz njega vse, kar je manj kot 
Tvoja Popolnost, in ga napolni z vsem Bo0anskim! 3-15 
 
50. S Svojo Bo0jo mo�jo upravljaj vse okoli mene in v mojem svetu. Naj nikoli ve� ne dovolim 
neskladjem ali nepopolnostim, da preusmerijo Tvojo popolno Energijo! Napolni me s Svojim 
popolnim zdravjem in ga ve�no ohranjaj! Sprejemam takojšnjo izvršitev tega, se Ti 
zahvaljujem in Te blagoslavljam za vekomaj! 3-15 

51. Ljubljena Mogo�na Prisotnost 'JAZ SEM'! Izpolni moje telo s tolikšno Mo�jo sile Lu�i, da 
izrine iz njega vse nepopolnosti, ne�istosti in vsak zapis neskladja, ki povzro�ajo bole�ine ali 
nemir v fizi�nem telesu. Izlo�i jih in naj ostanejo zunaj! O mo�i Lu�i, poskrbite za telo 
vsakega �loveka in v celoti upravljajte z njim. Ljubljena Mogo�na Prisotnost 'JAZ SEM' in 
ljubljeni Sveti Kristusov Jaz! Upravljaj moje fizi�no telo in ga naredi poslušnega! Naj 'SEM' 
elektromagnet, ki privla�im vse dobro in odbijem vse zlo, ki ho�e prodreti v moje telo. 
Sprejemam ta veliki tok Ljubezni zdaj in za vekomaj udejanjen in ohranjen skozme. 2-198 

52. Mogo�na Prisotnost 'JAZ SEM', to je Tvoje telo! Kli�em Zakon Odpuš�anja za vse napake, 
ki sem jih storil in zaradi katerih sem prišel v to stanje. Celim izpolniti Zakon. To je Tvoje 
telo. Upravljaj ga in ga izpopolni. 3-76 

 

Odredba Odredba Odredba Odredba za mir v sebiza mir v sebiza mir v sebiza mir v sebi: : : :     

53. V Imenu Mogo�ne Prisotnosti 'JAZ SEM' in Elohima Miru ti zapovedujem: Mir, bodi tih! 4-119 
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Odredba za kakršnekoli vojne razmere:Odredba za kakršnekoli vojne razmere:Odredba za kakršnekoli vojne razmere:Odredba za kakršnekoli vojne razmere:    

54. Ljubljena Mogo�na Prisotnost 'JAZ SEM' vsakogar, ki je utelešen v ta svet, in Vnebovzeta 
legija, zasijta v te vojne razmere vso Neuni�ljivo �istost Svetega Ognja iz Velikega 
Središ�nega Sonca, da se prenehajo vsa nasprotovanja in sovraštvo ter da ne more nih�e in 
ni� v nobeni svetovni vladi za�eti in voditi kakršnekoli vojne. 4-144 

 

Odredba, �e  elite izpolniti zapis Akaše svojega  ivljenja, ga izraziti in tako ustvariti Odredba, �e  elite izpolniti zapis Akaše svojega  ivljenja, ga izraziti in tako ustvariti Odredba, �e  elite izpolniti zapis Akaše svojega  ivljenja, ga izraziti in tako ustvariti Odredba, �e  elite izpolniti zapis Akaše svojega  ivljenja, ga izraziti in tako ustvariti 
ve�no Sre�o, Popolnost in Lepoto za ves Univerzum:ve�no Sre�o, Popolnost in Lepoto za ves Univerzum:ve�no Sre�o, Popolnost in Lepoto za ves Univerzum:ve�no Sre�o, Popolnost in Lepoto za ves Univerzum:    

55. Ljubljena Prisotnost 'JAZ SEM'! Izpolni skozme Svoj Bo0anski na�rt in po vsem svetu 
izrazi Popolnost Vnebovzetih Mojstrov. 4-191 

    

Odredba za iskanje izgubljenih stvari:Odredba za iskanje izgubljenih stvari:Odredba za iskanje izgubljenih stvari:Odredba za iskanje izgubljenih stvari:    

56. 'JAZ SEM' Inteligenca in Vsevidno oko, ki najdem to stvar.  2-51 

 

Odredba za ustvarjalnostOdredba za ustvarjalnostOdredba za ustvarjalnostOdredba za ustvarjalnost, , , , �e potrdite boste prejeli naj�udovitejše ideje�e potrdite boste prejeli naj�udovitejše ideje�e potrdite boste prejeli naj�udovitejše ideje�e potrdite boste prejeli naj�udovitejše ideje::::    

57. 'JAZ SEM' veliko ustvarjalno Bo0je Srce. 4-91 

 

Odredba Odredba Odredba Odredba za izni�enje dvoma, straha za izni�enje dvoma, straha za izni�enje dvoma, straha za izni�enje dvoma, straha in negotovosti..in negotovosti..in negotovosti..in negotovosti..    

58. 'JAZ SEM' O�iš�evalna Mo� in Prisotnost, ki izni�im vsak del�ek strahu, dvoma in 
negotovosti v sebi glede te nepremagljive Dejavnosti 'JAZ SEM'. 2-52 

 

59. Zahtevam, da Mo� Kozmi�nega Kristusa izni�i vse dvome in strahove v mojem svetu in v 
vsem �loveštvu. Naj jih odstrani iz vsega Civljenja. 4-112 

OdredbaOdredbaOdredbaOdredba,,,, ko ko ko ko potrebujete pogum, mo� za  potrebujete pogum, mo� za  potrebujete pogum, mo� za  potrebujete pogum, mo� za karkoli konstrukarkoli konstrukarkoli konstrukarkoli konstrukkkktivnegativnegativnegativnega s pomo�jo Sr�nega  s pomo�jo Sr�nega  s pomo�jo Sr�nega  s pomo�jo Sr�nega 
PlamenaPlamenaPlamenaPlamena::::        

60. Mogo�na Prisotnost 'JAZ SEM', napolni me in naj vse izvršim z Neuni�ljivo, Nepremagljivo 
�istostjo, Ljubeznijo in Mirom Tvojega Sr�nega Plamena. 4-127 

 61. Mogo�na Prisotnost 'JAZ SEM', napolni moj um in telo s Svojo mogo�no Energijo, Mo�jo in 
Pogumom. 4-69 
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OdreOdreOdreOdredba za uresni�itev ciljev:dba za uresni�itev ciljev:dba za uresni�itev ciljev:dba za uresni�itev ciljev:    

62. Zahtevam, da me Zmagovita Ljubezen Kozmi�nega Kristusa napolni s Svojo vedno 
razširjajo�o se, neskon�no Mo�jo in Sr�nostjo, da grem naprej in sijem Njen Plamen za 
izpopolnitev vsega na fizi�nem podro�ju. 4-133 

 

OdredbaOdredbaOdredbaOdredba,,,, v ko v ko v ko v kolikor vi ali kdo drug naredi napako in pride do omejitev v pojavnem svetu:likor vi ali kdo drug naredi napako in pride do omejitev v pojavnem svetu:likor vi ali kdo drug naredi napako in pride do omejitev v pojavnem svetu:likor vi ali kdo drug naredi napako in pride do omejitev v pojavnem svetu:    

63. Zahtevam, Da Roka Mogo�ne Prisotnosti 'JAZ SEM' zamahne s Svojim Kozmi�nim Me�em 
Modrega Plamena v to situacijo, jo nemudoma zaustavi ter izni�i njen vzrok in vse namere 
skozi njo. Zahtevam, da pride Samoohranjujo�i Plamen v svoji najmogo�nejši, dejavni 
Kozmi�ni Kristusovi Ljubezni Stvarstva in prebiva tu za vekomaj. 4-133 

 

OdredbaOdredbaOdredbaOdredba,,,, ko gre nekdo, ki nam je drag, po navidezno napa�ni poti: ko gre nekdo, ki nam je drag, po navidezno napa�ni poti: ko gre nekdo, ki nam je drag, po navidezno napa�ni poti: ko gre nekdo, ki nam je drag, po navidezno napa�ni poti:    

64. 'JAZ SEM' dejavni Bog, in edina dejavna Inteligenca v (ime) ki ga/jo vodi. 2-73 

 

Odredba za pomo� bli njim, ki, kot Odredba za pomo� bli njim, ki, kot Odredba za pomo� bli njim, ki, kot Odredba za pomo� bli njim, ki, kot ka eka eka eka e, še ne slu ijo Lu�i:, še ne slu ijo Lu�i:, še ne slu ijo Lu�i:, še ne slu ijo Lu�i:    

65. Kli�em veliki Kozmi�ni Zakon Ljubezni, Milosti in Odpuš�anja Vijoli�nega O�iš�evalnega 
Plamena Civljenja za svoje ljubljene, ki, kot izgleda, še ne slu0ijo Lu�i. 4-213 

 

Odredba za na sodiš�e:Odredba za na sodiš�e:Odredba za na sodiš�e:Odredba za na sodiš�e:    

66. 'JAZ SEM' Zakon! 'JAZ SEM' Pravi�nost!                                                                 
'JAZ SEM' Sodnik! 'JAZ SEM' Porota!  2-76 

 

Odredba, kdor ima ponavljajo�e se fizi�ne motnje v telesuOdredba, kdor ima ponavljajo�e se fizi�ne motnje v telesuOdredba, kdor ima ponavljajo�e se fizi�ne motnje v telesuOdredba, kdor ima ponavljajo�e se fizi�ne motnje v telesu, naj pogosto potrdi: , naj pogosto potrdi: , naj pogosto potrdi: , naj pogosto potrdi:     

67. 'JAZ SEM' zavestno, uravnote0eno dihanje svojega telesa!  2-82                                   
'JAZ SEM' Zaš�itna Prisotnost ki takoj izni�im vsako motnjo ali slab vpliv! 

    

Odredba, ko se vam pojavi slikaOdredba, ko se vam pojavi slikaOdredba, ko se vam pojavi slikaOdredba, ko se vam pojavi slika,,,, ki spro i ni je misel ki spro i ni je misel ki spro i ni je misel ki spro i ni je miselne dejavnosti:ne dejavnosti:ne dejavnosti:ne dejavnosti:    

68. Tukaj je dejavna le Mogo�na Notranja Prisotnost in Inteligenca Boga! 1-232 

 



 22 

Odredba za upravljanje svojih misli in za preusmerjanje spolne energije:Odredba za upravljanje svojih misli in za preusmerjanje spolne energije:Odredba za upravljanje svojih misli in za preusmerjanje spolne energije:Odredba za upravljanje svojih misli in za preusmerjanje spolne energije:    

69. Zaobjet 'SEM' s plaš�em Mojstra Kristusa! Zato so moje misli, ob�utki, �ustva in besede 
osvobojene vsega kritiziranja in obsojanja! 1-242 

70. 'JAZ SEM' Notranji Mojster, ki upravljam in dolo�am vse svoje miselne procese v vsej 
Kristusovi popolnosti tako, kot 0elim, da so! 2-89  

71. 'JAZ SEM' gospodar svojih misli! 'JAZ SEM' gospodar in usmerjam Energijo, kamor 0elim, 
da gre! 1-206 

Ie je v nekom mo�no dejavno spolno po elenje, naj se ne bori z njim, temve� naj enostavno re�e: Ie je v nekom mo�no dejavno spolno po elenje, naj se ne bori z njim, temve� naj enostavno re�e: Ie je v nekom mo�no dejavno spolno po elenje, naj se ne bori z njim, temve� naj enostavno re�e: Ie je v nekom mo�no dejavno spolno po elenje, naj se ne bori z njim, temve� naj enostavno re�e:     
72. Mogo�na Prisotnost 'JAZ SEM', vzemi to 0eljo iz mene. Zamenjaj jo s Svojim 
Zadovoljstvom in Popolnostjo! 3-39 
 
73. 'JAZ SEM' Prisotnost, ki upravljam s to energijo, in edina Mo�, ki jo lahko dvignem!  
'JAZ SEM' Prisotnost, ki jo dvignem in prise0em za vekomaj! 2-85 
 
74. Mogo�na Prisotnost 'JAZ SEM', pošlji Svoj Vijoli�ni O�iš�evalni Plamen skozi moje miselno 
telo in telo ob�utkov. Odstrani in izni�i vsako nepopolnost. Nato izlij Svoje mogo�ne Tokove 
skozi moj um in telo ter jih napolni s Svojim mogo�nim Zdravjem, Mo�jo in Vedrostjo. 4-23 

 

Odredbe za tisteOdredbe za tisteOdredbe za tisteOdredbe za tiste,,,, ki jih zanima umetnost: ki jih zanima umetnost: ki jih zanima umetnost: ki jih zanima umetnost:    

75. Mogo�na Prisotnost 'JAZ SEM', zdaj napolni moje roke! Naj rišem popolno! Naj ustvarim 
popolne risbe ali slike! 

76. Mogo�na Prisotnost 'JAZ SEM', napolni moje roke! Naj ustvarim najlepše stvari, celo 
lepše, kot si jih lahko zamislim s �loveškimi sposobnostmi. 

77. Mogo�na Prisotnost 'JAZ SEM', moje grlo je Tvoje grlo! Moj glas je Tvoj glas! Zato Ti 
popolno poješ skozi moj glas. 4-38 

 

Odredba, ko vidite nepravilnosti, namesto kriti�nosti raje vedno recite svoji Prisotnosti: Odredba, ko vidite nepravilnosti, namesto kriti�nosti raje vedno recite svoji Prisotnosti: Odredba, ko vidite nepravilnosti, namesto kriti�nosti raje vedno recite svoji Prisotnosti: Odredba, ko vidite nepravilnosti, namesto kriti�nosti raje vedno recite svoji Prisotnosti:     

78. 0, Mogo�na Prisotnost 'JAZ SEM', hvala Ti! Tu je še ena prilo0nost zame, da pokli�em 
Tvojo dejavnost, da ustvariš Popolnost. 3-68 

79. Mogo�na Prisotnost 'JAZ SEM', vodi to osebo, prostor oziroma situacijo. Ustvari v tem 
Svojo Popolnost in ohrani Svojo Vrhovno Mo�. 3-69 

Odredba za samoobvladanje:Odredba za samoobvladanje:Odredba za samoobvladanje:Odredba za samoobvladanje:    

80. Samo Bo0ja popolnost je dejavna!  2-90 
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OdredbaOdredbaOdredbaOdredba,,,, kadar ste zaspani, a  elite biti budni: kadar ste zaspani, a  elite biti budni: kadar ste zaspani, a  elite biti budni: kadar ste zaspani, a  elite biti budni:    

81. Bog je tukaj dejaven! 'JAZ SEM' buden! 
'JAZ SEM' buden in tukaj je dejaven Bog! 1-232 

 

Odredba za kakršno koli navidezno izgubo bogastva:Odredba za kakršno koli navidezno izgubo bogastva:Odredba za kakršno koli navidezno izgubo bogastva:Odredba za kakršno koli navidezno izgubo bogastva:    

82. 'JAZ SEM' Vstajenje in Civljenje svojega posla, razumevanja in vsega, na kar usmerim 
svojo pozornost! 2-73 

 

Odredba, �e  elite delovati v poslovnem svetu:Odredba, �e  elite delovati v poslovnem svetu:Odredba, �e  elite delovati v poslovnem svetu:Odredba, �e  elite delovati v poslovnem svetu:    

83. Mogo�na Prisotnost 'JAZ SEM', 'JAZ SEM' tukaj! 'JAZ SEM' pripravljen! Vodi me naprej in 
samo naprej! Naj naredim vse popolno, tako kot Ti 0eliš, da delam vsak trenutek. 3-77 

Odredba za denar in finan�no svobodo:Odredba za denar in finan�no svobodo:Odredba za denar in finan�no svobodo:Odredba za denar in finan�no svobodo:    

84. Mogo�na Prisotnost 'JAZ SEM', odstrani iz mene ob�utke, ki ovirajo mojo oskrbo! Daj mi 
ves denar, ki ga potrebujem za slu0enje Lu�i! 4-33 

85. 'JAZ SEM' bogastvo, ki se neustavljivo steka v moje roke in uporabo!                            
'JAZ SEM' dejavna Prisotnost, ki nemudoma polo0i ves potreben denar in sredstva v moje 
roke in uporabo.  2-104 

86. Mogo�na Prisotnost 'JAZ SEM'! Zahvaljujem se Ti za ves denar, ki priteka v moje roke in 
uporabo ter napolnjuje moj svet. Sprejemam ga, kot dar Tvoje Ljubezni in Ravnote0ja. 
Neomejeno ga izpolni s Tvojo �istostjo, Ljubeznijo in Blagoslovom. Naj prinese le Tvojo 
Svobodo in Popolnost  v tem svetu! 2-212 

87. Bog v meni je Ohranjevalec moje zakladnice, zato vem, da Bog ustvarja veliko vidno 
bogastvo in denar za mojo uporabo. Vedno je to�en, tako da so vsi moji navidezni dolgovi 
pravo�asno odpla�ani. 1-199 

88. Razodeni mi to, kar mi bo prineslo denar, ki mi pripada po Bo0anski pravici, hitro v moje 
roke. Ohranjaj me v obilju z ogromno, ve�notrajajo�o Lu�jo in Ljubeznijo. 1-214 

89. Odpri Svoje poti za mojo mogo�no oskrbo! Polo0i vse, kar potrebujem, v moje roke zdaj in 
za vekomaj. 1-214 

90. Mogo�na Prisotnost 'JAZ SEM', moram imeti denar. Izlij ga v moje roke in uporabo z 
Mo�jo Bo0anske Ljubezni! 3-48 

91. Bog! Daj mi nekaj denarja zdaj, danes! 1-215 
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92. Mogo�na Prisotnost 'JAZ SEM', upravljaj vsak um in telo, ki daje kakršenkoli ob�utek 
finan�ne omejitve! Vzemi iz njih ta ob�utek, pa naj gre za strah ali karkoli, kar omejuje 
finan�no oskrbo! Vzemi to iz njih takoj zdaj in jih osvobodi! Vzemi iz njih vzrok, u�inek in 
zapis! Takoj zdaj jih osvobodi z Mo�jo njihove Prisotnosti, da je na njihove Klice lahko 
odgovorjeno s hitrostjo bliska in z vso mo�jo popolne razbremenitve! 3-77 
 
Zve�er, preden zaspite, napolnite svoj svet ob�utkov z naslednjo Odredbo: Zve�er, preden zaspite, napolnite svoj svet ob�utkov z naslednjo Odredbo: Zve�er, preden zaspite, napolnite svoj svet ob�utkov z naslednjo Odredbo: Zve�er, preden zaspite, napolnite svoj svet ob�utkov z naslednjo Odredbo:     
93. Mogo�na Prisotnost 'JAZ SEM', brezmejno napolni mojo denarnico z denarjem, ki ga 
potrebujem za izvršitev svojega slu0enja Tvoji Lu�i. Napolni jo z desetkrat ve� denarja, kot ga 
potrebujem. 3-79 

 

OdredbaOdredbaOdredbaOdredba, , , , kadar  elite zaustaviti in izni�iti nekaj nebo anskega v zunanjem svetu, pokli�ite kadar  elite zaustaviti in izni�iti nekaj nebo anskega v zunanjem svetu, pokli�ite kadar  elite zaustaviti in izni�iti nekaj nebo anskega v zunanjem svetu, pokli�ite kadar  elite zaustaviti in izni�iti nekaj nebo anskega v zunanjem svetu, pokli�ite 
svojo Prisotnost in si v mislih predstavljajte, kako s svojo roko usmerite in odpošljete svojo Prisotnost in si v mislih predstavljajte, kako s svojo roko usmerite in odpošljete svojo Prisotnost in si v mislih predstavljajte, kako s svojo roko usmerite in odpošljete svojo Prisotnost in si v mislih predstavljajte, kako s svojo roko usmerite in odpošljete 
VijVijVijVijoli�ni O�iš�evalni Plamen. Pri tem recite: oli�ni O�iš�evalni Plamen. Pri tem recite: oli�ni O�iš�evalni Plamen. Pri tem recite: oli�ni O�iš�evalni Plamen. Pri tem recite:     

94. Mogo�ni O�iš�evalni Plamen, zgrabi to stvar! Raztopi in izni�i vse ne�isto�e v njej!  3-80 

    

Odredba za mir in harmonijo v vseh dejavnostih:Odredba za mir in harmonijo v vseh dejavnostih:Odredba za mir in harmonijo v vseh dejavnostih:Odredba za mir in harmonijo v vseh dejavnostih:    

95. Mogo�na Prisotnost 'JAZ SEM', napolni s tem Mirom in Harmonijo moj svet in vse moje 
dejavnosti za mojo finan�no oskrbo, za moje popolno zdravje, za harmonijo mojega bitja in za 
blagoslov, ki ga z ohranjanjem harmonije v svojih ob�utkih pošiljam vsemu �loveštvu. 
 
96. Kli�em svojo Ljubljeno prisotnost 'JAZ SEM', da me preplavi s Kozmi�nim Razsvetljenjem 
Velikega Središ�nega Sonca in Razsvetljenjem Svetega Ognja Vnebovzetih Mojstrov za 
Mojstrski na�in ustvarjanja tega, kar 0elim ustvariti. 4-106 

    

Odredba za kakršnokoli omejitev, finan�no pomanjkanje ali karkoli drugegOdredba za kakršnokoli omejitev, finan�no pomanjkanje ali karkoli drugegOdredba za kakršnokoli omejitev, finan�no pomanjkanje ali karkoli drugegOdredba za kakršnokoli omejitev, finan�no pomanjkanje ali karkoli drugega:a:a:a:    

97. Ti si brez mo�i! Poznam svojo Bo0jo Prisotnost, svoj Mogo�ni 'JAZ SEM'! Vem, da v mojem 
svetu ne more delovati nobena omejitev ve�! 4-72 

 

OdredbaOdredbaOdredbaOdredba,,,, ko se pojavi nek problem, ni pomembno kaj…                ko se pojavi nek problem, ni pomembno kaj…                ko se pojavi nek problem, ni pomembno kaj…                ko se pojavi nek problem, ni pomembno kaj…                   

98. Bog, reši ta problem in stori to takoj! Dajem Ti vso mo� in Te priznavam kot edino 
Dejavnost! Zato to, kar se je pojavilo tukaj, ni resni�no in se nemudoma izni�i pred Tvojo 
Mogo�no Prisotnostjo! 1-217 
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Odredba za Veliko univerzalno slu enje:Odredba za Veliko univerzalno slu enje:Odredba za Veliko univerzalno slu enje:Odredba za Veliko univerzalno slu enje:    

99. Mogo�na mo� Bo0anske ljubezni in pravi�nosti je zdaj vsemo�no dejavna v umu in zunanjih 
dogodkih vsakega Bo0jega otroka na Zemlji. 1-201 

 

Odredba za Odredba za Odredba za Odredba za eneregetiziranje eneregetiziranje eneregetiziranje eneregetiziranje vodevodevodevode::::    

100. Prisotnost, ki 'JAZ SEM',,,, napolni to_____z_____"         in potrdite:                            
Vem, da je zdaj to dejavno z vso Mo�jo. 2-100 

101. 'JAZ SEM' Prisotnost, ki polnim to vodo z Civljenje dajajo�im Bistvom, ki ga vsrkam in ki 
obnovi moje telo, da je popolnoma zdravo in ve�no mlado. 2-80 

 

OdredbaOdredbaOdredbaOdredba,,,, �e ho�ete narediti svoje telo lepo in popolno: �e ho�ete narediti svoje telo lepo in popolno: �e ho�ete narediti svoje telo lepo in popolno: �e ho�ete narediti svoje telo lepo in popolno:    

102. Mogo�na Prisotnost 'JAZ SEM', napolni moj um in telo! Izlij svoje mogo�ne Tokove 
Energije skozme s tolikšno Mo�jo, da moje telo postane tako lepo in popolno, kot si Ti.  

103. Mogo�na Prisotnost 'JAZ SEM', naredi me lepega in popolnega.  

104. Mogo�na Prisotnost 'JAZ SEM', to je Tvoje fizi�no telo. Popolnoma mu zapoveduj! Naj 
preide v popoln red in dejavnost! 4-39 

105. Naj je moje telo pro0no, popolno oblikovano in lepo. Naj moji lasje, o�i in vsak del mene 
0arijo z Lu�jo Notranje dejavnosti. 2-113 

106. Z inteligenco in lepoto, ki 'JAZ SEM', ti zapovedujem, da se oblikuješ v popolno lepoto, 
ker 'JAZ SEM' lepota vsake celice, iz katere sestojiš. Zdaj ubogaš mojo zapoved in iz0arevaš 
lepoto z vsako mislijo, besedo, ob�utkom in dejanjem. 'JAZ SEM' ogenj in lepota tvojih o�i in 
to sijo�o energijo vnašam v vse, kar pogledam. 2-113 

 

Odredba za �as:Odredba za �as:Odredba za �as:Odredba za �as:    

107. 'JAZ SEM' Mogo�na Prisotnost, ki zapovedujem �asu, vsemu �asu, ki ga potrebujem za 
uresni�itev in uporabo te mogo�ne Resnice! 2-139 

 

Odredba za zdravljenje z rokami:Odredba za zdravljenje z rokami:Odredba za zdravljenje z rokami:Odredba za zdravljenje z rokami:    

108. Mogo�na Prisotnost 'JAZ SEM'! To so Tvoje roke. Skozi njih vedno izlivaj Svojo �ude0no 
ozdraviteljsko energijo in vso Popolnost. 2-212 
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Odredba za zaš�ito pred vsemi nebo anskimi vplivi: Odredba za zaš�ito pred vsemi nebo anskimi vplivi: Odredba za zaš�ito pred vsemi nebo anskimi vplivi: Odredba za zaš�ito pred vsemi nebo anskimi vplivi:     

109. Mogo�na Prisotnost 'JAZ SEM'! Za vedno me zaš�iti pred vsemi nebo0anskimi vplivi 
zunanjega sveta, da grem lahko naprej le s sprejetjem Tebe - svojega Mogo�nega Jaza in 
Popolnosti! 2-213 

 

Odredba za napake v drugih: Odredba za napake v drugih: Odredba za napake v drugih: Odredba za napake v drugih:     

110. Ljubljena Prisotnost 'JAZ SEM'! Odpusti jim, saj ne vedo, kaj delajo! In Ti Bo0ji plamen v 
meni deluj tako, da bom vedno deloval le popolno! 2-211 

Odredba za utišanje neskladnih ljudi:Odredba za utišanje neskladnih ljudi:Odredba za utišanje neskladnih ljudi:Odredba za utišanje neskladnih ljudi:    

111. Mogo�na Prisotnost 'JAZ SEM'! Utišaj te neskladne ljudi ali pa jih postavi tja, kamor 
spadajo; in blagoslovi jih s Svojo mo�jo Bo0anske ljubezni! 2-213 

 

Odredba zaOdredba zaOdredba zaOdredba za entitete: entitete: entitete: entitete:    

112. Mogo�na Prisotnost 'JAZ SEM'! Varuj me in prepre�i vsakemu neutelešenemu bitju, da bi 
kdajkoli vstopilo v mojo auro! Naj se ni� ne dotakne moje zavesti razen Vnebovzetih mojstrov 
in Angelske legije! 2-216 

 

Odredba za stvari in situacije:Odredba za stvari in situacije:Odredba za stvari in situacije:Odredba za stvari in situacije:    

113. Mogo�na Prisotnost 'JAZ SEM'! Daj mi to popolno (stvar ali situacijo) z Bo0ansko ljubeznijo. 2-218 

 

Odredba za blagoslov hrane:Odredba za blagoslov hrane:Odredba za blagoslov hrane:Odredba za blagoslov hrane:    

114. Mogo�na Prisotnost 'JAZ SEM'! Sprejmi to hrano! Naredi jo �isto in sveto! Preobrazi jo v 
Svoj zlati Vijoli�ni plamen Bo0anske ljubezni! Naj s hitrostjo misli za vekomaj pre�isti, izpo-
polni in ohrani vsa naša telesa! 2-234 

 

Odredba za potovanje izven fizi�nega telesa:Odredba za potovanje izven fizi�nega telesa:Odredba za potovanje izven fizi�nega telesa:Odredba za potovanje izven fizi�nega telesa:    

115. Mogo�na Prisotnost 'JAZ SEM, ki 'JAZ SEM', v celoti izpopolni moje telo in ga varuj. Naj 
grem iz njega in se vrnem vanj zavestno in po svoji volji. Nikoli ve� me ne more vezati ali 
omejiti moje svobode! 1-170 
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Odredba  Odredba  Odredba  Odredba  STEBER LUII::::    

116. Ljubljena Mogo�na Prisotnost 'JAZ SEM'! Zaobjemi me zdaj v moj mogo�ni, �arobni Elektronski 
steber Svetlobne snovi Vnebovzetih Mojstrov. Naredi ga tako mo�nega, da ne more skozenj prodreti 
nobena nebo0anska stvaritev. Naj me naredi nevidnega, nepremagljivega in neranljivega za vse, kar ni 
Tvoja vsemogo�na Popolnost, ter neskon�no dovzetnega Zate in za Tvojo Bo0ansko popolnost, Ljubljena 
Mogo�na Prisotnost 'JAZ SEM'!  2-196 

117. Ni� ne more vstopiti v moj Steber Lu�i, ko ga pokli�em iz svoje Prisotnosti JAZ SEM. 3-55 

 

OdredbeOdredbeOdredbeOdredbe Zakona odpuš�anja: Zakona odpuš�anja: Zakona odpuš�anja: Zakona odpuš�anja:    

118. Ljubljena Mogo�na Prisotnost 'JAZ SEM', s svojim Mogo�nim Vijoli�nim O�iš�evalnim 
plamenom izbriši vsako najmanjšo sled vseh napak iz mojega sveta. 4-66 

119. 'JAZ SEM' Zakon Odpuš�anja in O�iš�evalni Plamen vseh neskladij in nebo0anske zavesti.2-94 

120. 'JAZ SEM' Zakon odpuš�anja in O�iš�evalni Plamen Vnebovzetih Mojstrov, ki me osvobodi 
vsega, kar ni Popolnost velikega 'JAZ SEM'!  2-232 

121. 'JAZ SEM' Vnebovzetih Mojstrov ve�no, celostno in brezpogojno Odpuš�anje in pozaba 
vseh preteklih, sedanjih in prihodnjih nebo0anskih stvaritev. Namesto njih je zdaj in za 
vekomaj dejavna vsa Popolnost Vnebovzetih mojstrov. 2-232 

122. Mogo�na Prisotnost 'JAZ SEM'! Kli�em Zakon Odpuš�anja za te napake. Prevzemi vodstvo 
tukaj. Reši ta problem in ohranjaj mojo pozornost pri Sebi, da se to popolnoma reši in 
preneha! 3-42 

 

Odredba za vOdredba za vOdredba za vOdredba za vsa neskladja ki so se zgodila z neko osebo:sa neskladja ki so se zgodila z neko osebo:sa neskladja ki so se zgodila z neko osebo:sa neskladja ki so se zgodila z neko osebo:    

123. Zapovedujem, da vsa neskladja, ki so se zgodila med menoj in _____ zdaj zgrabijo Angeli Modre 
Strele in izni�ijo iz Univerzuma njihov vzrok, u�inek, zapis in spomin, tako da se ne morejo dotakniti 
nobenega drugega dela Civljenja. Naj so zamenjana s Samoohranjujo�im Plamenom, ki zdaj in za 
vekomaj prevzema njihovo mesto in prevzema vodstvo vseh stvari! 3-181 

    

OdredbeOdredbeOdredbeOdredbe    VIJOLIINEGA OIIŠIEVALNEGA PLAMENA::::        

Z zavestno uporabo Vijoli�nega Plamena, ki je Zakon OZ zavestno uporabo Vijoli�nega Plamena, ki je Zakon OZ zavestno uporabo Vijoli�nega Plamena, ki je Zakon OZ zavestno uporabo Vijoli�nega Plamena, ki je Zakon Odpuš�anja, se lahko osvobodite vseh svojih neskladij in nepopolnosti. Poleg dpuš�anja, se lahko osvobodite vseh svojih neskladij in nepopolnosti. Poleg dpuš�anja, se lahko osvobodite vseh svojih neskladij in nepopolnosti. Poleg dpuš�anja, se lahko osvobodite vseh svojih neskladij in nepopolnosti. Poleg 

pojasnila in nauka o Mogo�ni Prisotnosti pojasnila in nauka o Mogo�ni Prisotnosti pojasnila in nauka o Mogo�ni Prisotnosti pojasnila in nauka o Mogo�ni Prisotnosti JAZ SEM je nauk o Vijoli�nem O�iš�evalnem Plamenu najve�ja mo na pomo� in blago je nauk o Vijoli�nem O�iš�evalnem Plamenu najve�ja mo na pomo� in blago je nauk o Vijoli�nem O�iš�evalnem Plamenu najve�ja mo na pomo� in blago je nauk o Vijoli�nem O�iš�evalnem Plamenu najve�ja mo na pomo� in blagoslov, ki jo slov, ki jo slov, ki jo slov, ki jo 

�loveštvo lahko dobi. Z uporabo Vijoli�nega O�i�loveštvo lahko dobi. Z uporabo Vijoli�nega O�i�loveštvo lahko dobi. Z uporabo Vijoli�nega O�i�loveštvo lahko dobi. Z uporabo Vijoli�nega O�iš�evalnega Plamena so se v zgodovini �loš�evalnega Plamena so se v zgodovini �loš�evalnega Plamena so se v zgodovini �loš�evalnega Plamena so se v zgodovini �loveštva mnogi sami osvobodili vseh veštva mnogi sami osvobodili vseh veštva mnogi sami osvobodili vseh veštva mnogi sami osvobodili vseh 

neskladnih stvaritev iz svoje preneskladnih stvaritev iz svoje preneskladnih stvaritev iz svoje preneskladnih stvaritev iz svoje preteklosti in postali veliki Vnebovzeti Mojstri Popolnosti, kot so še danes. Vsak �lovek bo moral slediti teklosti in postali veliki Vnebovzeti Mojstri Popolnosti, kot so še danes. Vsak �lovek bo moral slediti teklosti in postali veliki Vnebovzeti Mojstri Popolnosti, kot so še danes. Vsak �lovek bo moral slediti teklosti in postali veliki Vnebovzeti Mojstri Popolnosti, kot so še danes. Vsak �lovek bo moral slediti 

Njihovemu zgledu, da se bo lahko popolnoma Njihovemu zgledu, da se bo lahko popolnoma Njihovemu zgledu, da se bo lahko popolnoma Njihovemu zgledu, da se bo lahko popolnoma osvobodil svojih preteklih in sedanjih stvaritev. Vedeti in zavedati se je treba, da je osvobodil svojih preteklih in sedanjih stvaritev. Vedeti in zavedati se je treba, da je osvobodil svojih preteklih in sedanjih stvaritev. Vedeti in zavedati se je treba, da je osvobodil svojih preteklih in sedanjih stvaritev. Vedeti in zavedati se je treba, da je 

Vijoli�ni O�iš�evalni Plamen v resnici Energija in Snov Bo anske Ljubezni, katere izvor je Veliko Središ�no Sonce. Mogo�na Vijoli�ni O�iš�evalni Plamen v resnici Energija in Snov Bo anske Ljubezni, katere izvor je Veliko Središ�no Sonce. Mogo�na Vijoli�ni O�iš�evalni Plamen v resnici Energija in Snov Bo anske Ljubezni, katere izvor je Veliko Središ�no Sonce. Mogo�na Vijoli�ni O�iš�evalni Plamen v resnici Energija in Snov Bo anske Ljubezni, katere izvor je Veliko Središ�no Sonce. Mogo�na 

Prisotnost Prisotnost Prisotnost Prisotnost JAZ SEM vsakega posameznika priteg vsakega posameznika priteg vsakega posameznika priteg vsakega posameznika pritegne to Energijo iz Velikega Središ�nega Sonca in jo osredoto�a v obliki Plamena v ne to Energijo iz Velikega Središ�nega Sonca in jo osredoto�a v obliki Plamena v ne to Energijo iz Velikega Središ�nega Sonca in jo osredoto�a v obliki Plamena v ne to Energijo iz Velikega Središ�nega Sonca in jo osredoto�a v obliki Plamena v 

sr�nem centru. Ta Plamen  ar�i skozi vsa telesa in auro posameznika ter povsod vzpostavlja Bo anski red, ki se tako lahko izrazi skozi sr�nem centru. Ta Plamen  ar�i skozi vsa telesa in auro posameznika ter povsod vzpostavlja Bo anski red, ki se tako lahko izrazi skozi sr�nem centru. Ta Plamen  ar�i skozi vsa telesa in auro posameznika ter povsod vzpostavlja Bo anski red, ki se tako lahko izrazi skozi sr�nem centru. Ta Plamen  ar�i skozi vsa telesa in auro posameznika ter povsod vzpostavlja Bo anski red, ki se tako lahko izrazi skozi 

um in telo v zunanjem svetu posameznika.um in telo v zunanjem svetu posameznika.um in telo v zunanjem svetu posameznika.um in telo v zunanjem svetu posameznika.        
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Ljubljeni Jezus je imel v mislih Vijoli�ni O�iš�evalni Plamen, ko je rekel: »Mojzes je prinesel Zakon, Jaz pa prinašam Milost!«  Ljubljeni Jezus je imel v mislih Vijoli�ni O�iš�evalni Plamen, ko je rekel: »Mojzes je prinesel Zakon, Jaz pa prinašam Milost!«  Ljubljeni Jezus je imel v mislih Vijoli�ni O�iš�evalni Plamen, ko je rekel: »Mojzes je prinesel Zakon, Jaz pa prinašam Milost!«  Ljubljeni Jezus je imel v mislih Vijoli�ni O�iš�evalni Plamen, ko je rekel: »Mojzes je prinesel Zakon, Jaz pa prinašam Milost!«  

Milost pomeni v vsem vzpostaviti Bo ji red z Bo ansko Ljubeznijo. To pa omogo�a uporaba Vijoli�nega Plamena Milost pomeni v vsem vzpostaviti Bo ji red z Bo ansko Ljubeznijo. To pa omogo�a uporaba Vijoli�nega Plamena Milost pomeni v vsem vzpostaviti Bo ji red z Bo ansko Ljubeznijo. To pa omogo�a uporaba Vijoli�nega Plamena Milost pomeni v vsem vzpostaviti Bo ji red z Bo ansko Ljubeznijo. To pa omogo�a uporaba Vijoli�nega Plamena ---- ki je edini na� ki je edini na� ki je edini na� ki je edini na�in za in za in za in za 

dosego tega v Nebesih in na Zemlji, ki je kdajkoli obstajal in bo obstajal, ker je to na�in, na katerega Bo anski Zakon trajno dosego tega v Nebesih in na Zemlji, ki je kdajkoli obstajal in bo obstajal, ker je to na�in, na katerega Bo anski Zakon trajno dosego tega v Nebesih in na Zemlji, ki je kdajkoli obstajal in bo obstajal, ker je to na�in, na katerega Bo anski Zakon trajno dosego tega v Nebesih in na Zemlji, ki je kdajkoli obstajal in bo obstajal, ker je to na�in, na katerega Bo anski Zakon trajno 

vzpostavlja in ohranja Red.vzpostavlja in ohranja Red.vzpostavlja in ohranja Red.vzpostavlja in ohranja Red.        4444----14141414    

Ko zaznate najmanjše neskladje recite:Ko zaznate najmanjše neskladje recite:Ko zaznate najmanjše neskladje recite:Ko zaznate najmanjše neskladje recite:    

124. V IMENU SAINT GERMAINA kli�em Vijoli�ni Plamen Prisotnosti 'JAZ SEM', da pou0ije 
vase vse moje pretekle in trenutne napake in vso neza0eljeno kreacijo v mojem svetu, Tako 
bodi.  Za�etni te�aj Tantre 

125. zjutraj ko vstanete, vendar ne kasneje od osmihzjutraj ko vstanete, vendar ne kasneje od osmihzjutraj ko vstanete, vendar ne kasneje od osmihzjutraj ko vstanete, vendar ne kasneje od osmih Mogo�na Prisotnost 'JAZ SEM', pošlji Svoj Vijoli�ni 
O�iš�evalni Plamen skozi moje miselno telo in telo ob�utkov. Odstrani in izni�i vsako 
nepopolnost. Nato izlij Svoje mogo�ne Tokove skozi moj um in telo ter jih napolni s Svojim 
mogo�nim Zdravjem, Mo�jo in Vedrostjo. 4-23 

126. Ljubljena Mogo�na Prisotnost 'JAZ SEM'! Vzplamti zdaj skozme od nog navzgor, Tvoj 
mogo�ni Vijoli�ni O�iš�evalni Plamen, O�iš�evalno mo� Bo0anske ljubezni v Njeni najmo�-
nejši dinami�ni dejavnosti. Za vekomaj izni�i v mojem bitju in svetu vzrok, u�inek, zapis in 
spomin vseh nebo0anskih zamisli, 0elja in ob�utkov ter vsako napako, za katero je odgovoren 
moj zunanji jaz. Zamenjaj jih z Elektronsko snovjo Lu�i, Ljubezni, �istosti in Popolnosti 
Vnebovzetih mojstrov ter ohrani v meni Svojo Vrhovno mo� za vekomaj! (Predstavljajte si to 
in ob�utite.)  2-197 

127. Mogo�na Prisotnost 'JAZ SEM'! Napolni mene in moj svet z Vijoli�nim O�iš�evalnim 
Plamenom Bo0anske Ljubezni, ki izni�i vse ne0eleno. Za vekomaj me ohrani v Tvoji 
vsemogo�ni Popolnosti. 2-209 

Za raztopit vse nepotrebne in ne�iste snZa raztopit vse nepotrebne in ne�iste snZa raztopit vse nepotrebne in ne�iste snZa raztopit vse nepotrebne in ne�iste snovi iz telesa:ovi iz telesa:ovi iz telesa:ovi iz telesa:    

128. Mogo�na Prisotnost 'JAZ SEM'! Vzplamti skozme Svoj O�iš�evalni plamen Bo0anske 
ljubezni. Vzemi iz mene vsako ne dobro stvar. Izni�i njen vzrok in u�inek (pretekli, sedanji in 
prihodnji) ter jo zamenjaj s polnostjo Tebe same, s Tvojim popolnim zadovoljstvom. V celoti 
upravljaj vse stvari tukaj za vekomaj! 1-131 

To isto Odredbo lahko uporabite tudi za pomo� drugim ljudem z enako �ude nim in trajnim To isto Odredbo lahko uporabite tudi za pomo� drugim ljudem z enako �ude nim in trajnim To isto Odredbo lahko uporabite tudi za pomo� drugim ljudem z enako �ude nim in trajnim To isto Odredbo lahko uporabite tudi za pomo� drugim ljudem z enako �ude nim in trajnim 
uspehom. Nato vsaj trikrat na dan vizuauspehom. Nato vsaj trikrat na dan vizuauspehom. Nato vsaj trikrat na dan vizuauspehom. Nato vsaj trikrat na dan vizualizirajte sebe, kako stojite v stebru Vijoli�nega lizirajte sebe, kako stojite v stebru Vijoli�nega lizirajte sebe, kako stojite v stebru Vijoli�nega lizirajte sebe, kako stojite v stebru Vijoli�nega 
plamena, ki vzplamteva od nog navzgor in še malo nad glavo ter se širi vsaj en meter na plamena, ki vzplamteva od nog navzgor in še malo nad glavo ter se širi vsaj en meter na plamena, ki vzplamteva od nog navzgor in še malo nad glavo ter se širi vsaj en meter na plamena, ki vzplamteva od nog navzgor in še malo nad glavo ter se širi vsaj en meter na 
vse strani okoli telesa. Ohranjajte to sliko tako dolgo, kot jo lahko brez napora, in vse strani okoli telesa. Ohranjajte to sliko tako dolgo, kot jo lahko brez napora, in vse strani okoli telesa. Ohranjajte to sliko tako dolgo, kot jo lahko brez napora, in vse strani okoli telesa. Ohranjajte to sliko tako dolgo, kot jo lahko brez napora, in 
ob�utite Plamen (ki je o�iš�evalna mo� Bo anske ljubezni), kako pre arja vsako celob�utite Plamen (ki je o�iš�evalna mo� Bo anske ljubezni), kako pre arja vsako celob�utite Plamen (ki je o�iš�evalna mo� Bo anske ljubezni), kako pre arja vsako celob�utite Plamen (ki je o�iš�evalna mo� Bo anske ljubezni), kako pre arja vsako celico ico ico ico 
vašega telesa. To raztopi vse ne�isto�e in nepotrebne snovi v celicah telesa ter o�isti in vašega telesa. To raztopi vse ne�isto�e in nepotrebne snovi v celicah telesa ter o�isti in vašega telesa. To raztopi vse ne�isto�e in nepotrebne snovi v celicah telesa ter o�isti in vašega telesa. To raztopi vse ne�isto�e in nepotrebne snovi v celicah telesa ter o�isti in 
razsvetli zavestrazsvetli zavestrazsvetli zavestrazsvetli zavest. . . .     
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Odredba za Odredba za Odredba za Odredba za  KLIC ZA VNEBOVZETJE  

129. Ljubljena Mogo�na Prisotnost 'JAZ SEM'! Zdaj v celoti prevzemi upravo nad mojim umom 
in telesom ter me pripravi za to, kar 0eliš, da storim. 'JAZ SEM' pripravljen in 'JAZ SEM' 
voljan! Naj naredim svoje Vnebovzetje v tem 0ivljenju! Naj v Tvoji veliki Modrosti naredim 
popolno vse, kar 0eliš. Naj me vsepovsod vodi Tvoja Modrost. Naj me Tvoja Modrost na popoln 
na�in vodi k mojemu Vnebovzetju! Naj z vsemi Tvojimi sposobnostmi celostno slu0im povsod, 
kamor me vodi Tvoja Modrost. Zahvaljujem se Ti,,,, da je to storjeno! 2-201    
                                                                                                                                                       
130. Ljubljena, Mogo�na, Blagoslovljena, �udovita Prisotnost 'JAZ SEM'! Naredi vse potrebno, 
da se vsak zaveda svoje Blagoslovljene Prisotnosti 'JAZ SEM', Legije Vnebovzetih Mojstrov in 
nujnosti, da se potrudi za Vnebovzetje!       
   
131. Veliki Vnebovzeti Mojstri Lu�i in Ljubezni ter velika Kozmi�na bitja! Napolnite zavest 
vseh ljudi z Vašo Vnebovzeto Mojstrsko �istostjo, razumevanjem, ve�nim Bo0anskim spomi-
nom, vsemo�no osredoto�enostjo, neomajno potrpe0ljivostjo in Bo0ansko ljubeznijo,,,, da vsak v 
celoti sprejme Vnebovzetje in gre skozenj v Zmago!     
 
132. 'JAZ SEM' Vstajenje in Civljenje! 'JAZ SEM' Vnebovzetje v Lu�i zdaj udejanjeno! Velika 
legija Vnebovzetih Mojstrov! Daj nam polno ob�utenje Vnebovzetega mojstrstva zdaj in nas 
hitro dvigni v ve�no dovršitev Vnebovzetja, da smo lahko pripravljeni, se hitro vrnemo in 
neomejeno pomagamo vsepovsod, da vsi dose0ejo Vnebovzetje in Svobodo!     
»Vse, kar smo odrejali in prosili zase, odrejamo in prosimo za vsakega �loveka na Zemlji, ter 
za vse, ki bodo prišli sem v prihodnosti, tako da lahko cel planet vzplamteva ve�no Zmago in 
Lu� Ljubljene Mogo�ne Prisotnosti 'JAZ SEM', poje ve�no Pesem Radosti in navdušenja Lu�i 
ter je za vedno v Miru!     Zahvaljujemo se Ti, ker se vedno odzoveš na vsak naš Klic! 2-202 

 

Kako izraziti Kristusa:Kako izraziti Kristusa:Kako izraziti Kristusa:Kako izraziti Kristusa:    

Kristusa lahko izrazite tako, da Ga vidite ustoli�enega v svojem srcu oziroma izza svojega srca, sede a Kristusa lahko izrazite tako, da Ga vidite ustoli�enega v svojem srcu oziroma izza svojega srca, sede a Kristusa lahko izrazite tako, da Ga vidite ustoli�enega v svojem srcu oziroma izza svojega srca, sede a Kristusa lahko izrazite tako, da Ga vidite ustoli�enega v svojem srcu oziroma izza svojega srca, sede a 
ljubezni. Glejte, kako Kristus iz tega prestola upravljaljubezni. Glejte, kako Kristus iz tega prestola upravljaljubezni. Glejte, kako Kristus iz tega prestola upravljaljubezni. Glejte, kako Kristus iz tega prestola upravlja vsako dejavnost vašega telesa v popolni usklajenosti  vsako dejavnost vašega telesa v popolni usklajenosti  vsako dejavnost vašega telesa v popolni usklajenosti  vsako dejavnost vašega telesa v popolni usklajenosti 
z nespremenljivim Bo jim zakonom. In vedite, da s Kristusom sodelujez nespremenljivim Bo jim zakonom. In vedite, da s Kristusom sodelujez nespremenljivim Bo jim zakonom. In vedite, da s Kristusom sodelujez nespremenljivim Bo jim zakonom. In vedite, da s Kristusom sodelujete preko idealov, kite preko idealov, kite preko idealov, kite preko idealov, ki    jih prejemate jih prejemate jih prejemate jih prejemate 
neposredno iz Bo anskega Uma. Nato glejte Kristusa na Njegovem prestolu, kako se razprostira in zaneposredno iz Bo anskega Uma. Nato glejte Kristusa na Njegovem prestolu, kako se razprostira in zaneposredno iz Bo anskega Uma. Nato glejte Kristusa na Njegovem prestolu, kako se razprostira in zaneposredno iz Bo anskega Uma. Nato glejte Kristusa na Njegovem prestolu, kako se razprostira in zaobjema objema objema objema 
vsak atom, celico, vlakno, mišico in organ vašega celotnega telesa, dokler ni vaše telo �isti Kristus, vsak atom, celico, vlakno, mišico in organ vašega celotnega telesa, dokler ni vaše telo �isti Kristus, vsak atom, celico, vlakno, mišico in organ vašega celotnega telesa, dokler ni vaše telo �isti Kristus, vsak atom, celico, vlakno, mišico in organ vašega celotnega telesa, dokler ni vaše telo �isti Kristus, 
edinorojeni Bo ji Sin; �isti tempelj, v katerem Bog rad prebiva in ima Svoj dom. Iz tega prestola se lahko edinorojeni Bo ji Sin; �isti tempelj, v katerem Bog rad prebiva in ima Svoj dom. Iz tega prestola se lahko edinorojeni Bo ji Sin; �isti tempelj, v katerem Bog rad prebiva in ima Svoj dom. Iz tega prestola se lahko edinorojeni Bo ji Sin; �isti tempelj, v katerem Bog rad prebiva in ima Svoj dom. Iz tega prestola se lahko 
obrnete na vsako središ�e v vašem celotobrnete na vsako središ�e v vašem celotobrnete na vsako središ�e v vašem celotobrnete na vsako središ�e v vašem celotnem telesu. Tem središ�em lahnem telesu. Tem središ�em lahnem telesu. Tem središ�em lahnem telesu. Tem središ�em lahko re�ete, da ste pozitiven, ljube�, ko re�ete, da ste pozitiven, ljube�, ko re�ete, da ste pozitiven, ljube�, ko re�ete, da ste pozitiven, ljube�, 
mo�an, moder, neustrašen, svoboden duh. Ste �isti s �istostjo Duha. Nobena smrtna misel ali  elja ali ne�imo�an, moder, neustrašen, svoboden duh. Ste �isti s �istostjo Duha. Nobena smrtna misel ali  elja ali ne�imo�an, moder, neustrašen, svoboden duh. Ste �isti s �istostjo Duha. Nobena smrtna misel ali  elja ali ne�imo�an, moder, neustrašen, svoboden duh. Ste �isti s �istostjo Duha. Nobena smrtna misel ali  elja ali ne�i----
stost se vam ne more pribli ati. Potopljeni ste v �istega Kristusa. Duh  ivljenja stost se vam ne more pribli ati. Potopljeni ste v �istega Kristusa. Duh  ivljenja stost se vam ne more pribli ati. Potopljeni ste v �istega Kristusa. Duh  ivljenja stost se vam ne more pribli ati. Potopljeni ste v �istega Kristusa. Duh  ivljenja v Kristusu vas naredi �isti v Kristusu vas naredi �isti v Kristusu vas naredi �isti v Kristusu vas naredi �isti 
Bo ji Tempelj. Tukaj se lahko ustaBo ji Tempelj. Tukaj se lahko ustaBo ji Tempelj. Tukaj se lahko ustaBo ji Tempelj. Tukaj se lahko ustavite in re�ete: "O�e, tukaj, prav kot v vseh stvareh, mi razodeni Krivite in re�ete: "O�e, tukaj, prav kot v vseh stvareh, mi razodeni Krivite in re�ete: "O�e, tukaj, prav kot v vseh stvareh, mi razodeni Krivite in re�ete: "O�e, tukaj, prav kot v vseh stvareh, mi razodeni Kristusa, stusa, stusa, stusa, 
Svojega popolnega Sina." Nato blagoslovite Kristusa. Svojega popolnega Sina." Nato blagoslovite Kristusa. Svojega popolnega Sina." Nato blagoslovite Kristusa. Svojega popolnega Sina." Nato blagoslovite Kristusa. 0-138    

Kako izraziti Kristusa v pomo� drugim:Kako izraziti Kristusa v pomo� drugim:Kako izraziti Kristusa v pomo� drugim:Kako izraziti Kristusa v pomo� drugim:    

�e 0elite pomagati drugim, potem glejte Kristusa, ustoli�enega v njih, tako, kot je v vas. In 
govorite Kristusu v njih, kot da bi se pogovarjali neposredno z Njim. 0-138 
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Odredba, katera po ene v dejavnost mogo�no Mo�:Odredba, katera po ene v dejavnost mogo�no Mo�:Odredba, katera po ene v dejavnost mogo�no Mo�:Odredba, katera po ene v dejavnost mogo�no Mo�:    

Vsakodnevna vaja: Kadarkoli tekom dneva lahko nareditVsakodnevna vaja: Kadarkoli tekom dneva lahko nareditVsakodnevna vaja: Kadarkoli tekom dneva lahko nareditVsakodnevna vaja: Kadarkoli tekom dneva lahko naredite naslede naslede naslede naslednjo vajo: stojte pokonci, njo vajo: stojte pokonci, njo vajo: stojte pokonci, njo vajo: stojte pokonci, 
obrnjeni k vzhodu, in na glas ali v mislih odobrnjeni k vzhodu, in na glas ali v mislih odobrnjeni k vzhodu, in na glas ali v mislih odobrnjeni k vzhodu, in na glas ali v mislih odlo�no recite: lo�no recite: lo�no recite: lo�no recite:     

133. Mogo�ni Bog v meni! Obrnjen 'SEM' k Tvojemu ve�nemu Son�nemu vzhodu in prejemam 
Tvoje mogo�no iz0arevanje in dejavnost, zdaj vidno izra0eno v mojem 0ivljenju.   1-194 

Uporaba tega izreka po ene v dejavnost mogo�no Mo�:Uporaba tega izreka po ene v dejavnost mogo�no Mo�:Uporaba tega izreka po ene v dejavnost mogo�no Mo�:Uporaba tega izreka po ene v dejavnost mogo�no Mo�:    

Opozorilo: Ie uporabite to, se morate najprej preveriti, �e ste zares iskreni v odlo�nosti, Opozorilo: Ie uporabite to, se morate najprej preveriti, �e ste zares iskreni v odlo�nosti, Opozorilo: Ie uporabite to, se morate najprej preveriti, �e ste zares iskreni v odlo�nosti, Opozorilo: Ie uporabite to, se morate najprej preveriti, �e ste zares iskreni v odlo�nosti, 
da brezpogojno prejmete Lu� in ji slu ite. Ie ste iskreni, potem stopite v Lu� in pojdite da brezpogojno prejmete Lu� in ji slu ite. Ie ste iskreni, potem stopite v Lu� in pojdite da brezpogojno prejmete Lu� in ji slu ite. Ie ste iskreni, potem stopite v Lu� in pojdite da brezpogojno prejmete Lu� in ji slu ite. Ie ste iskreni, potem stopite v Lu� in pojdite 
naprej. Zbnaprej. Zbnaprej. Zbnaprej. Zbudite se! Bodite v Lu�i in slu ite le eni Prisotnosti, ki je resni�na in pravi�na.udite se! Bodite v Lu�i in slu ite le eni Prisotnosti, ki je resni�na in pravi�na.udite se! Bodite v Lu�i in slu ite le eni Prisotnosti, ki je resni�na in pravi�na.udite se! Bodite v Lu�i in slu ite le eni Prisotnosti, ki je resni�na in pravi�na.    

 

Meditacija  na  Meditacija  na  Meditacija  na  Meditacija  na  A-U-M    

"Ko u�enci skozi globoko meditacijo spoznajo absolutno Resnico, po"Ko u�enci skozi globoko meditacijo spoznajo absolutno Resnico, po"Ko u�enci skozi globoko meditacijo spoznajo absolutno Resnico, po"Ko u�enci skozi globoko meditacijo spoznajo absolutno Resnico, ponavljajo le "Sunavljajo le "Sunavljajo le "Sunavljajo le "Su----ham". ham". ham". ham". 
U�itelj pravi u�encem: "Vi ste Bog" in u�enci odgovorijo: U�itelj pravi u�encem: "Vi ste Bog" in u�enci odgovorijo: U�itelj pravi u�encem: "Vi ste Bog" in u�enci odgovorijo: U�itelj pravi u�encem: "Vi ste Bog" in u�enci odgovorijo: "TO SEM JAZ, Su Su Su Su----ham." ham." ham." ham."     

Še enkrat si pobli e oglejmo izjave in odgovore, ki jih dajo u�enci, ko spoznajo svojo Še enkrat si pobli e oglejmo izjave in odgovore, ki jih dajo u�enci, ko spoznajo svojo Še enkrat si pobli e oglejmo izjave in odgovore, ki jih dajo u�enci, ko spoznajo svojo Še enkrat si pobli e oglejmo izjave in odgovore, ki jih dajo u�enci, ko spoznajo svojo 
Bo anskost: "SuBo anskost: "SuBo anskost: "SuBo anskost: "Su----ham". Vsebuje dva soglasnika (s in h) ter tri samoglasnike (a, u in m); ham". Vsebuje dva soglasnika (s in h) ter tri samoglasnike (a, u in m); ham". Vsebuje dva soglasnika (s in h) ter tri samoglasnike (a, u in m); ham". Vsebuje dva soglasnika (s in h) ter tri samoglasnike (a, u in m); 
zadnji je vmesni glas. zadnji je vmesni glas. zadnji je vmesni glas. zadnji je vmesni glas.     

Soglasniki se ne morejo izgovarjati,Soglasniki se ne morejo izgovarjati,Soglasniki se ne morejo izgovarjati,Soglasniki se ne morejo izgovarjati, �e niso povezani s samoglasniki.  �e niso povezani s samoglasniki.  �e niso povezani s samoglasniki.  �e niso povezani s samoglasniki.     
Zato se na podro�ju glasov soglasniki predstavljajo kot tisto minljivo, saZato se na podro�ju glasov soglasniki predstavljajo kot tisto minljivo, saZato se na podro�ju glasov soglasniki predstavljajo kot tisto minljivo, saZato se na podro�ju glasov soglasniki predstavljajo kot tisto minljivo, samoglasniki pa moglasniki pa moglasniki pa moglasniki pa 
kot neminljivo.kot neminljivo.kot neminljivo.kot neminljivo.        

Tako se s in h nanašata na minljivo. Tako se s in h nanašata na minljivo. Tako se s in h nanašata na minljivo. Tako se s in h nanašata na minljivo. A-U-M ostajajo in tvorijo ve�ni  ostajajo in tvorijo ve�ni  ostajajo in tvorijo ve�ni  ostajajo in tvorijo ve�ni AUM.        

Iskalci Resnice, Iskalci Resnice, Iskalci Resnice, Iskalci Resnice, AUM je veliki Bog. Modr je veliki Bog. Modr je veliki Bog. Modr je veliki Bog. Modreci dose ejo svoj cilj z uporabo zvoka eci dose ejo svoj cilj z uporabo zvoka eci dose ejo svoj cilj z uporabo zvoka eci dose ejo svoj cilj z uporabo zvoka AUM. . . . 
Kdor mediKdor mediKdor mediKdor meditira na "tira na "tira na "tira na "A', prvi del ', prvi del ', prvi del ', prvi del AUM----a, meditira na Boga v budnem stanju. Kdor meditira na a, meditira na Boga v budnem stanju. Kdor meditira na a, meditira na Boga v budnem stanju. Kdor meditira na a, meditira na Boga v budnem stanju. Kdor meditira na 
""""U", drugi del ", drugi del ", drugi del ", drugi del AUM----a, doa, doa, doa, dose e razsvetljenje o notranjih svetovih in je od Duha. Kdor se e razsvetljenje o notranjih svetovih in je od Duha. Kdor se e razsvetljenje o notranjih svetovih in je od Duha. Kdor se e razsvetljenje o notranjih svetovih in je od Duha. Kdor 
meditira na "meditira na "meditira na "meditira na "M", tretji del ", tretji del ", tretji del ", tretji del AUM----a, vida, vida, vida, vidi Boga kot samega sebe, postane razsvetljen in je i Boga kot samega sebe, postane razsvetljen in je i Boga kot samega sebe, postane razsvetljen in je i Boga kot samega sebe, postane razsvetljen in je 
takoj osvobojen. Meditacija na takoj osvobojen. Meditacija na takoj osvobojen. Meditacija na takoj osvobojen. Meditacija na AUM, Višji Jaz, vklju�uje , Višji Jaz, vklju�uje , Višji Jaz, vklju�uje , Višji Jaz, vklju�uje VSE. . . .     
Naj vam razlo im Naj vam razlo im Naj vam razlo im Naj vam razlo im A-U-M. V angleš�ini se uporablja skrajšana oblika . V angleš�ini se uporablja skrajšana oblika . V angleš�ini se uporablja skrajšana oblika . V angleš�ini se uporablja skrajšana oblika OM. Pravilna . Pravilna . Pravilna . Pravilna 
uporaba v hindujš�ini je uporaba v hindujš�ini je uporaba v hindujš�ini je uporaba v hindujš�ini je A-U-M. Zato si ga poglejmo v tej oblik. Zato si ga poglejmo v tej oblik. Zato si ga poglejmo v tej oblik. Zato si ga poglejmo v tej obliki. i. i. i.     
""""A" je grleni glas. Ko ga izgovarjate, ob�utite, da se za�ne globoko v grlu. Noben " je grleni glas. Ko ga izgovarjate, ob�utite, da se za�ne globoko v grlu. Noben " je grleni glas. Ko ga izgovarjate, ob�utite, da se za�ne globoko v grlu. Noben " je grleni glas. Ko ga izgovarjate, ob�utite, da se za�ne globoko v grlu. Noben 
�loveški glas se ne za�ne tako globoko. �loveški glas se ne za�ne tako globoko. �loveški glas se ne za�ne tako globoko. �loveški glas se ne za�ne tako globoko.     
Da izgovorite "Da izgovorite "Da izgovorite "Da izgovorite "U", morate ustnice izbo�iti naprej. ", morate ustnice izbo�iti naprej. ", morate ustnice izbo�iti naprej. ", morate ustnice izbo�iti naprej.     
""""M" se, kot veste, ustvari s stisnjenimi ustnicami, kar povzro�i reso" se, kot veste, ustvari s stisnjenimi ustnicami, kar povzro�i reso" se, kot veste, ustvari s stisnjenimi ustnicami, kar povzro�i reso" se, kot veste, ustvari s stisnjenimi ustnicami, kar povzro�i resonan�ninan�ninan�ninan�ni zvok kot bren�anje  zvok kot bren�anje  zvok kot bren�anje  zvok kot bren�anje 
�ebel. �ebel. �ebel. �ebel.     
Tako lahko vidite, da je sveti zvok Tako lahko vidite, da je sveti zvok Tako lahko vidite, da je sveti zvok Tako lahko vidite, da je sveti zvok AUM osnoven, vseobsegajo�, ne osnoven, vseobsegajo�, ne osnoven, vseobsegajo�, ne osnoven, vseobsegajo�, neskon�en. Vsebuje vsa skon�en. Vsebuje vsa skon�en. Vsebuje vsa skon�en. Vsebuje vsa 
imena in oblike. imena in oblike. imena in oblike. imena in oblike. 0-183    
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Meditacija z Me�em Modrega Plamena Meditacija z Me�em Modrega Plamena Meditacija z Me�em Modrega Plamena Meditacija z Me�em Modrega Plamena ---- Lotus Ray King  Lotus Ray King  Lotus Ray King  Lotus Ray King     

    

134.    Ko vas ne bo nih�e motil, se postavite sredi sobe in uKo vas ne bo nih�e motil, se postavite sredi sobe in uKo vas ne bo nih�e motil, se postavite sredi sobe in uKo vas ne bo nih�e motil, se postavite sredi sobe in usmerite svojo pozornost k Ljubljeni smerite svojo pozornost k Ljubljeni smerite svojo pozornost k Ljubljeni smerite svojo pozornost k Ljubljeni 
Mogo�ni PrisotnostiMogo�ni PrisotnostiMogo�ni PrisotnostiMogo�ni Prisotnosti    'JAZ SEM'. Povsem se umi. Povsem se umi. Povsem se umi. Povsem se umirite. Nato iztegnite svojo roko in sprejmite v rite. Nato iztegnite svojo roko in sprejmite v rite. Nato iztegnite svojo roko in sprejmite v rite. Nato iztegnite svojo roko in sprejmite v 
njej Me� Modrega planjej Me� Modrega planjej Me� Modrega planjej Me� Modrega plamena (ni pomembno, ali ga dejansko vidite ali ne). Nato ob�utite, mena (ni pomembno, ali ga dejansko vidite ali ne). Nato ob�utite, mena (ni pomembno, ali ga dejansko vidite ali ne). Nato ob�utite, mena (ni pomembno, ali ga dejansko vidite ali ne). Nato ob�utite, 
kako vaš Sveti Kristusov Jaz zaobjame vaškako vaš Sveti Kristusov Jaz zaobjame vaškako vaš Sveti Kristusov Jaz zaobjame vaškako vaš Sveti Kristusov Jaz zaobjame vašo roko s Svojo roko. Poklio roko s Svojo roko. Poklio roko s Svojo roko. Poklio roko s Svojo roko. Pokli�ite svoj Sveti �ite svoj Sveti �ite svoj Sveti �ite svoj Sveti 
Kristusov Jaz, da vas s Svojim Me�em Modrega plaKristusov Jaz, da vas s Svojim Me�em Modrega plaKristusov Jaz, da vas s Svojim Me�em Modrega plaKristusov Jaz, da vas s Svojim Me�em Modrega plamena osvobodi vseh vezi, ki ste jih mena osvobodi vseh vezi, ki ste jih mena osvobodi vseh vezi, ki ste jih mena osvobodi vseh vezi, ki ste jih 
kdajkoli ustvarili (v zdajšnjem ali katerem od prejšnjih  ivljenj). kdajkoli ustvarili (v zdajšnjem ali katerem od prejšnjih  ivljenj). kdajkoli ustvarili (v zdajšnjem ali katerem od prejšnjih  ivljenj). kdajkoli ustvarili (v zdajšnjem ali katerem od prejšnjih  ivljenj).     

Mnogi boste ob�utili najMnogi boste ob�utili najMnogi boste ob�utili najMnogi boste ob�utili naj�udovitejšo sprostitev in olajšanje�udovitejšo sprostitev in olajšanje�udovitejšo sprostitev in olajšanje�udovitejšo sprostitev in olajšanje, zato pokli�ite za ve�no , zato pokli�ite za ve�no , zato pokli�ite za ve�no , zato pokli�ite za ve�no 
ohranitev tega. Samo po�asi dvignite roko in nareohranitev tega. Samo po�asi dvignite roko in nareohranitev tega. Samo po�asi dvignite roko in nareohranitev tega. Samo po�asi dvignite roko in naredite z njo gib, kot da bi posekali vse te dite z njo gib, kot da bi posekali vse te dite z njo gib, kot da bi posekali vse te dite z njo gib, kot da bi posekali vse te 
vezi in se osvobodili. Pri tem se popolnoma obrnite okoli svoje osi in se ves �as zavedajte vezi in se osvobodili. Pri tem se popolnoma obrnite okoli svoje osi in se ves �as zavedajte vezi in se osvobodili. Pri tem se popolnoma obrnite okoli svoje osi in se ves �as zavedajte vezi in se osvobodili. Pri tem se popolnoma obrnite okoli svoje osi in se ves �as zavedajte 
Me�a Modrega plamena v svoji roki. Z vso silo Me�a Modrega plamena v svoji roki. Z vso silo Me�a Modrega plamena v svoji roki. Z vso silo Me�a Modrega plamena v svoji roki. Z vso silo ob�utite njegovo nepremagljiob�utite njegovo nepremagljiob�utite njegovo nepremagljiob�utite njegovo nepremagljivo Mo� in vo Mo� in vo Mo� in vo Mo� in 
boste naenkrat, za vekomaj odrezali vse te vezi oziroma silboste naenkrat, za vekomaj odrezali vse te vezi oziroma silboste naenkrat, za vekomaj odrezali vse te vezi oziroma silboste naenkrat, za vekomaj odrezali vse te vezi oziroma silnice, ki so kdajkoli nastale med nice, ki so kdajkoli nastale med nice, ki so kdajkoli nastale med nice, ki so kdajkoli nastale med 
vami in zunanjim, neskladnim svetom. vami in zunanjim, neskladnim svetom. vami in zunanjim, neskladnim svetom. vami in zunanjim, neskladnim svetom.     

Nato pokli�ite svoj Sveti Kristusov Jaz, da pošlje  arek Modrega plaNato pokli�ite svoj Sveti Kristusov Jaz, da pošlje  arek Modrega plaNato pokli�ite svoj Sveti Kristusov Jaz, da pošlje  arek Modrega plaNato pokli�ite svoj Sveti Kristusov Jaz, da pošlje  arek Modrega plamena v najbolj mena v najbolj mena v najbolj mena v najbolj 
ododododdaljeno to�ko, na katero je vpeta katera od teh vezi, ter jih izni�i na teh oprijemališ�ih. daljeno to�ko, na katero je vpeta katera od teh vezi, ter jih izni�i na teh oprijemališ�ih. daljeno to�ko, na katero je vpeta katera od teh vezi, ter jih izni�i na teh oprijemališ�ih. daljeno to�ko, na katero je vpeta katera od teh vezi, ter jih izni�i na teh oprijemališ�ih. 
To je velikanska usluga, ki si jo lahko naredite. Vedite, da je to mo� vaše Prisotnosti To je velikanska usluga, ki si jo lahko naredite. Vedite, da je to mo� vaše Prisotnosti To je velikanska usluga, ki si jo lahko naredite. Vedite, da je to mo� vaše Prisotnosti To je velikanska usluga, ki si jo lahko naredite. Vedite, da je to mo� vaše Prisotnosti 'JAZ 
SEM'; je dejavnost vašega Svetega Kristusovega Jaza, ki deluje skozi va; je dejavnost vašega Svetega Kristusovega Jaza, ki deluje skozi va; je dejavnost vašega Svetega Kristusovega Jaza, ki deluje skozi va; je dejavnost vašega Svetega Kristusovega Jaza, ki deluje skozi vašo roko. šo roko. šo roko. šo roko.     

To je zelo pomembno, ljubljeni, kajti sile teme  elijo na vsak na�in onesposobiti oziroma To je zelo pomembno, ljubljeni, kajti sile teme  elijo na vsak na�in onesposobiti oziroma To je zelo pomembno, ljubljeni, kajti sile teme  elijo na vsak na�in onesposobiti oziroma To je zelo pomembno, ljubljeni, kajti sile teme  elijo na vsak na�in onesposobiti oziroma 
uni�iti tiste, ki se z vsem bitjem obra�ajo k Lu�i. V�asih delujejo neposredno preko uni�iti tiste, ki se z vsem bitjem obra�ajo k Lu�i. V�asih delujejo neposredno preko uni�iti tiste, ki se z vsem bitjem obra�ajo k Lu�i. V�asih delujejo neposredno preko uni�iti tiste, ki se z vsem bitjem obra�ajo k Lu�i. V�asih delujejo neposredno preko 
posameznih ljudi iz našega okolja, zato ne pozabite, da ti posamezniki posameznih ljudi iz našega okolja, zato ne pozabite, da ti posamezniki posameznih ljudi iz našega okolja, zato ne pozabite, da ti posamezniki posameznih ljudi iz našega okolja, zato ne pozabite, da ti posamezniki niso niti najmanj niso niti najmanj niso niti najmanj niso niti najmanj 
tisti, s katerimi bi se morali boriti. tisti, s katerimi bi se morali boriti. tisti, s katerimi bi se morali boriti. tisti, s katerimi bi se morali boriti. 2-162        

 

 

Odredba za obvladanje samega sebe in utišanje uma in telesa:Odredba za obvladanje samega sebe in utišanje uma in telesa:Odredba za obvladanje samega sebe in utišanje uma in telesa:Odredba za obvladanje samega sebe in utišanje uma in telesa:    

Zagotovi si, da te ne bo nih�e motil. Ko postaneš zelo tih, glej in obZagotovi si, da te ne bo nih�e motil. Ko postaneš zelo tih, glej in obZagotovi si, da te ne bo nih�e motil. Ko postaneš zelo tih, glej in obZagotovi si, da te ne bo nih�e motil. Ko postaneš zelo tih, glej in ob�uti svoje telo, �uti svoje telo, �uti svoje telo, �uti svoje telo, 
obdano z zaslepljujo�o Belo lu�jo. Prvihobdano z zaslepljujo�o Belo lu�jo. Prvihobdano z zaslepljujo�o Belo lu�jo. Prvihobdano z zaslepljujo�o Belo lu�jo. Prvih pet minut, ko ohranjaš to sliko, spoznaj in ob�uti  pet minut, ko ohranjaš to sliko, spoznaj in ob�uti  pet minut, ko ohranjaš to sliko, spoznaj in ob�uti  pet minut, ko ohranjaš to sliko, spoznaj in ob�uti 
povezavo med zunanjim jazom in Mogo�nim Bogom v sebi. Svojo pozornost osredoto�i na povezavo med zunanjim jazom in Mogo�nim Bogom v sebi. Svojo pozornost osredoto�i na povezavo med zunanjim jazom in Mogo�nim Bogom v sebi. Svojo pozornost osredoto�i na povezavo med zunanjim jazom in Mogo�nim Bogom v sebi. Svojo pozornost osredoto�i na 
sr�ni center, ki si ga predstavljaj kot zlato sonce. Naslednji korak je zavestna potrditev: sr�ni center, ki si ga predstavljaj kot zlato sonce. Naslednji korak je zavestna potrditev: sr�ni center, ki si ga predstavljaj kot zlato sonce. Naslednji korak je zavestna potrditev: sr�ni center, ki si ga predstavljaj kot zlato sonce. Naslednji korak je zavestna potrditev:     

135. Zdaj radostno sprejemam polnost Mogo�ne Bo0je Prisotnosti �istega Kristusa. 

Ob�uti velik sij Lu�i. Pove�uj ga v vsaki celici svojega telesa vsaj naOb�uti velik sij Lu�i. Pove�uj ga v vsaki celici svojega telesa vsaj naOb�uti velik sij Lu�i. Pove�uj ga v vsaki celici svojega telesa vsaj naOb�uti velik sij Lu�i. Pove�uj ga v vsaki celici svojega telesa vsaj naslednjih deset minut. slednjih deset minut. slednjih deset minut. slednjih deset minut. 
Nato zaklju�i meditacijo z Odredbo: Nato zaklju�i meditacijo z Odredbo: Nato zaklju�i meditacijo z Odredbo: Nato zaklju�i meditacijo z Odredbo:     

'JAZ SEM' otrok Lu�i! Ljubim Lu�! Slu0im Lu�i! Civim v Lu�i! 'JAZ SEM' zaš�iten, 
razsvetljen, oskrbovan in vzdr0evan z Lu�jo! Blagoslavljam Lu�!  
 
Zapomni si za vekomaj: »Na kar meditiraš, to postajaš.« In ker vse stvari prihajajo iz Zapomni si za vekomaj: »Na kar meditiraš, to postajaš.« In ker vse stvari prihajajo iz Zapomni si za vekomaj: »Na kar meditiraš, to postajaš.« In ker vse stvari prihajajo iz Zapomni si za vekomaj: »Na kar meditiraš, to postajaš.« In ker vse stvari prihajajo iz 
Lu�i, je Lu� vrhovna Popolnost, ki vodi vse stvari. Meditacija in �aš�enje Lu�i pripeljeta Lu�i, je Lu� vrhovna Popolnost, ki vodi vse stvari. Meditacija in �aš�enje Lu�i pripeljeta Lu�i, je Lu� vrhovna Popolnost, ki vodi vse stvari. Meditacija in �aš�enje Lu�i pripeljeta Lu�i, je Lu� vrhovna Popolnost, ki vodi vse stvari. Meditacija in �aš�enje Lu�i pripeljeta 
dodododo razsvetljenja uma.  razsvetljenja uma.  razsvetljenja uma.  razsvetljenja uma. 1-24    
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Vse, kar smo odrejali in prosili zase, odrejamo in Vse, kar smo odrejali in prosili zase, odrejamo in Vse, kar smo odrejali in prosili zase, odrejamo in Vse, kar smo odrejali in prosili zase, odrejamo in 
prosimo za vsakega �loveka na Zemlji, ter za prosimo za vsakega �loveka na Zemlji, ter za prosimo za vsakega �loveka na Zemlji, ter za prosimo za vsakega �loveka na Zemlji, ter za 
vse, ki bodo prišli sem v privse, ki bodo prišli sem v privse, ki bodo prišli sem v privse, ki bodo prišli sem v prihodnosti, tako da hodnosti, tako da hodnosti, tako da hodnosti, tako da 

lahko cel planet vzplamteva ve�no Zmago in Lu� lahko cel planet vzplamteva ve�no Zmago in Lu� lahko cel planet vzplamteva ve�no Zmago in Lu� lahko cel planet vzplamteva ve�no Zmago in Lu� 
Ljubljene Mogo�ne Prisotnosti Ljubljene Mogo�ne Prisotnosti Ljubljene Mogo�ne Prisotnosti Ljubljene Mogo�ne Prisotnosti 'JAZ SEM', poje , poje , poje , poje 

ve�no Pesem Radosti in navdušenja Lu�i ter je za ve�no Pesem Radosti in navdušenja Lu�i ter je za ve�no Pesem Radosti in navdušenja Lu�i ter je za ve�no Pesem Radosti in navdušenja Lu�i ter je za 
vedno v Miru!vedno v Miru!vedno v Miru!vedno v Miru!    

Zahvaljujemo se Ti, ker se veZahvaljujemo se Ti, ker se veZahvaljujemo se Ti, ker se veZahvaljujemo se Ti, ker se vedno odzoveš na dno odzoveš na dno odzoveš na dno odzoveš na 
vsak naš Klic! vsak naš Klic! vsak naš Klic! vsak naš Klic!     
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Slovar izrazov 

AngeliAngeliAngeliAngeli    ---- Bo anska Bitja, Glasniki, Znanilci; Seli Lu�i, poslani od Boga, da prinesejo  Bo anska Bitja, Glasniki, Znanilci; Seli Lu�i, poslani od Boga, da prinesejo  Bo anska Bitja, Glasniki, Znanilci; Seli Lu�i, poslani od Boga, da prinesejo  Bo anska Bitja, Glasniki, Znanilci; Seli Lu�i, poslani od Boga, da prinesejo 
ljudeljudeljudeljudem Njegovo sporo�ilo. Š�itijo, vodijo, svetujejo, opozarjam Njegovo sporo�ilo. Š�itijo, vodijo, svetujejo, opozarjam Njegovo sporo�ilo. Š�itijo, vodijo, svetujejo, opozarjam Njegovo sporo�ilo. Š�itijo, vodijo, svetujejo, opozarjajo, podpirajo Bo je otroke jo, podpirajo Bo je otroke jo, podpirajo Bo je otroke jo, podpirajo Bo je otroke 
na poti Domov. Zaradi visoke nihajne duhovne frekvence so ve�inoma nevidni za ljudi. na poti Domov. Zaradi visoke nihajne duhovne frekvence so ve�inoma nevidni za ljudi. na poti Domov. Zaradi visoke nihajne duhovne frekvence so ve�inoma nevidni za ljudi. na poti Domov. Zaradi visoke nihajne duhovne frekvence so ve�inoma nevidni za ljudi.     

Iastitljivi Plamen Iastitljivi Plamen Iastitljivi Plamen Iastitljivi Plamen ---- (glej Samoohranjujo�i Plamen)  (glej Samoohranjujo�i Plamen)  (glej Samoohranjujo�i Plamen)  (glej Samoohranjujo�i Plamen)     

ElementalElementalElementalElementalna bitja na bitja na bitja na bitja ---- Sile štirih e Sile štirih e Sile štirih e Sile štirih elementov: zemlje, vode, zraka in ognja, ki slu ijo Bogu in lementov: zemlje, vode, zraka in ognja, ki slu ijo Bogu in lementov: zemlje, vode, zraka in ognja, ki slu ijo Bogu in lementov: zemlje, vode, zraka in ognja, ki slu ijo Bogu in 
�loveku na nivoju materije z vzpostavljanjem in ohranjanjem zemeljskega nivoja kot terena za �loveku na nivoju materije z vzpostavljanjem in ohranjanjem zemeljskega nivoja kot terena za �loveku na nivoju materije z vzpostavljanjem in ohranjanjem zemeljskega nivoja kot terena za �loveku na nivoju materije z vzpostavljanjem in ohranjanjem zemeljskega nivoja kot terena za 
razvoj in dvig duš v fizi�nem utelešenju. razvoj in dvig duš v fizi�nem utelešenju. razvoj in dvig duš v fizi�nem utelešenju. razvoj in dvig duš v fizi�nem utelešenju.     

Elohimi Elohimi Elohimi Elohimi ---- Sedmeri Mogo�ni Elohimi so Graditelji oblik, Stvarn Sedmeri Mogo�ni Elohimi so Graditelji oblik, Stvarn Sedmeri Mogo�ni Elohimi so Graditelji oblik, Stvarn Sedmeri Mogo�ni Elohimi so Graditelji oblik, Stvarniki in Upravitelji iki in Upravitelji iki in Upravitelji iki in Upravitelji 
Univerzuma. Elohim je hebrejsko Ime za Boga, uporabljeno v prvem stavku Svetega pisma: Univerzuma. Elohim je hebrejsko Ime za Boga, uporabljeno v prvem stavku Svetega pisma: Univerzuma. Elohim je hebrejsko Ime za Boga, uporabljeno v prvem stavku Svetega pisma: Univerzuma. Elohim je hebrejsko Ime za Boga, uporabljeno v prvem stavku Svetega pisma: 
»Na za�etku je Bog ustvaril nebo in zem»Na za�etku je Bog ustvaril nebo in zem»Na za�etku je Bog ustvaril nebo in zem»Na za�etku je Bog ustvaril nebo in zemljo.« Neposredno pod Njihovim vodstvom slu ijo ljo.« Neposredno pod Njihovim vodstvom slu ijo ljo.« Neposredno pod Njihovim vodstvom slu ijo ljo.« Neposredno pod Njihovim vodstvom slu ijo 
elementaelementaelementaelementallllna bitja. V Svena bitja. V Svena bitja. V Svena bitja. V Svetem pismu se prav tako omenjajo v Razotem pismu se prav tako omenjajo v Razotem pismu se prav tako omenjajo v Razotem pismu se prav tako omenjajo v Razodetju kot 'sedem Bo jih detju kot 'sedem Bo jih detju kot 'sedem Bo jih detju kot 'sedem Bo jih 
Duhov'. Elohimi izra ajo najve�jo koncentracijo Lu�i, ki Jo lahko dojamemo na našem nivoju Duhov'. Elohimi izra ajo najve�jo koncentracijo Lu�i, ki Jo lahko dojamemo na našem nivoju Duhov'. Elohimi izra ajo najve�jo koncentracijo Lu�i, ki Jo lahko dojamemo na našem nivoju Duhov'. Elohimi izra ajo najve�jo koncentracijo Lu�i, ki Jo lahko dojamemo na našem nivoju 
zavesti, so najvišja Bitja v Duhovni hierarhiji. Sedmeri Elohimi so: Herkul (upravlja 1. zavesti, so najvišja Bitja v Duhovni hierarhiji. Sedmeri Elohimi so: Herkul (upravlja 1. zavesti, so najvišja Bitja v Duhovni hierarhiji. Sedmeri Elohimi so: Herkul (upravlja 1. zavesti, so najvišja Bitja v Duhovni hierarhiji. Sedmeri Elohimi so: Herkul (upravlja 1. 
0arek 0arek 0arek 0arek ---- Modri), Kasiopej (2. 0arek  Modri), Kasiopej (2. 0arek  Modri), Kasiopej (2. 0arek  Modri), Kasiopej (2. 0arek ---- Ru Ru Ru Rumeni), Orionmeni), Orionmeni), Orionmeni), Orion (3. 0arek  (3. 0arek  (3. 0arek  (3. 0arek ---- Ro nati), Elohim  Ro nati), Elohim  Ro nati), Elohim  Ro nati), Elohim 
Iistosti (4. 0arek Iistosti (4. 0arek Iistosti (4. 0arek Iistosti (4. 0arek ---- Beli), Kiklo Beli), Kiklo Beli), Kiklo Beli), Kiklopej (5. 0arek pej (5. 0arek pej (5. 0arek pej (5. 0arek ---- Zeleni), Elohim Miru (6. 0arek  Zeleni), Elohim Miru (6. 0arek  Zeleni), Elohim Miru (6. 0arek  Zeleni), Elohim Miru (6. 0arek ----    
ŠkrlatnoŠkrlatnoŠkrlatnoŠkrlatno----Zlati), Arktur (7. 0arek Zlati), Arktur (7. 0arek Zlati), Arktur (7. 0arek Zlati), Arktur (7. 0arek ---- Vijoli�ni).  Vijoli�ni).  Vijoli�ni).  Vijoli�ni).     

Eteri2no obmo2je Eteri2no obmo2je Eteri2no obmo2je Eteri2no obmo2je ---- najvišje obmo�je na nivoju materije. Je prav tako resni�no kot naše  najvišje obmo�je na nivoju materije. Je prav tako resni�no kot naše  najvišje obmo�je na nivoju materije. Je prav tako resni�no kot naše  najvišje obmo�je na nivoju materije. Je prav tako resni�no kot naše 
fizi�nofizi�nofizi�nofizi�no obmo�je, le da je iznad zaznavanja fizi�nih �utov in razuma. Zaznamo ga na nivojih  obmo�je, le da je iznad zaznavanja fizi�nih �utov in razuma. Zaznamo ga na nivojih  obmo�je, le da je iznad zaznavanja fizi�nih �utov in razuma. Zaznamo ga na nivojih  obmo�je, le da je iznad zaznavanja fizi�nih �utov in razuma. Zaznamo ga na nivojih 
duše. V njem so akaša zapisi vseh doseduše. V njem so akaša zapisi vseh doseduše. V njem so akaša zapisi vseh doseduše. V njem so akaša zapisi vseh dosedanjih dogodkov na Zemlji (posameznikov in danjih dogodkov na Zemlji (posameznikov in danjih dogodkov na Zemlji (posameznikov in danjih dogodkov na Zemlji (posameznikov in 
celotnega �loveštva). To je obmo�je, v katerem imajo Vnebovzeti Mojstri svoja Eteri�na celotnega �loveštva). To je obmo�je, v katerem imajo Vnebovzeti Mojstri svoja Eteri�na celotnega �loveštva). To je obmo�je, v katerem imajo Vnebovzeti Mojstri svoja Eteri�na celotnega �loveštva). To je obmo�je, v katerem imajo Vnebovzeti Mojstri svoja Eteri�na 
ZatZatZatZato�iš�a in Templje Lu�i. Tukaj v �asu med utelešenji prebivajo duše, ki so  e dosegle o�iš�a in Templje Lu�i. Tukaj v �asu med utelešenji prebivajo duše, ki so  e dosegle o�iš�a in Templje Lu�i. Tukaj v �asu med utelešenji prebivajo duše, ki so  e dosegle o�iš�a in Templje Lu�i. Tukaj v �asu med utelešenji prebivajo duše, ki so  e dosegle 
višje razvojne stopnje. To obmo�je je osvobojeno vsega zla in iluzije, kot jih izkušajo duše višje razvojne stopnje. To obmo�je je osvobojeno vsega zla in iluzije, kot jih izkušajo duše višje razvojne stopnje. To obmo�je je osvobojeno vsega zla in iluzije, kot jih izkušajo duše višje razvojne stopnje. To obmo�je je osvobojeno vsega zla in iluzije, kot jih izkušajo duše 
na zemeljskem nivoju. Obstaja tudi tako imenovano ni je eteri�no obmo�je, znanna zemeljskem nivoju. Obstaja tudi tako imenovano ni je eteri�no obmo�je, znanna zemeljskem nivoju. Obstaja tudi tako imenovano ni je eteri�no obmo�je, znanna zemeljskem nivoju. Obstaja tudi tako imenovano ni je eteri�no obmo�je, znano kot o kot o kot o kot 
astralni ali psihi�ni svet, v katerem se zadr ujejo duše z ni jimi te njami. astralni ali psihi�ni svet, v katerem se zadr ujejo duše z ni jimi te njami. astralni ali psihi�ni svet, v katerem se zadr ujejo duše z ni jimi te njami. astralni ali psihi�ni svet, v katerem se zadr ujejo duše z ni jimi te njami.     

Kozmi2na Bitja Kozmi2na Bitja Kozmi2na Bitja Kozmi2na Bitja ---- (1) Vnebovzeti Mojstri, ki so dosegli Kozmi�no Za (1) Vnebovzeti Mojstri, ki so dosegli Kozmi�no Za (1) Vnebovzeti Mojstri, ki so dosegli Kozmi�no Za (1) Vnebovzeti Mojstri, ki so dosegli Kozmi�no Zavest in utelešajo Lu� vest in utelešajo Lu� vest in utelešajo Lu� vest in utelešajo Lu� ----    
Energijo Energijo Energijo Energijo ---- Zavest velikega števila planetov, sonc, oson�ij, galaksij ... (2) Bo j Zavest velikega števila planetov, sonc, oson�ij, galaksij ... (2) Bo j Zavest velikega števila planetov, sonc, oson�ij, galaksij ... (2) Bo j Zavest velikega števila planetov, sonc, oson�ij, galaksij ... (2) Bo ja Bitja, a Bitja, a Bitja, a Bitja, 
ki se niso nikoli spustila s Kristusovega nivoja, se niso nikoli fizi�no utelesila, zapletla v ki se niso nikoli spustila s Kristusovega nivoja, se niso nikoli fizi�no utelesila, zapletla v ki se niso nikoli spustila s Kristusovega nivoja, se niso nikoli fizi�no utelesila, zapletla v ki se niso nikoli spustila s Kristusovega nivoja, se niso nikoli fizi�no utelesila, zapletla v 
karmo, temve� ohranjajo kozmi�no ravnote je za vrnitev duš iz fizi�nega nivoja v karmo, temve� ohranjajo kozmi�no ravnote je za vrnitev duš iz fizi�nega nivoja v karmo, temve� ohranjajo kozmi�no ravnote je za vrnitev duš iz fizi�nega nivoja v karmo, temve� ohranjajo kozmi�no ravnote je za vrnitev duš iz fizi�nega nivoja v 
Brezmade na Obmo�ja. Brezmade na Obmo�ja. Brezmade na Obmo�ja. Brezmade na Obmo�ja.     
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Kozmi2na Lu2 Kozmi2na Lu2 Kozmi2na Lu2 Kozmi2na Lu2 ---- ni isto kot Velika Univerzalna Sve ni isto kot Velika Univerzalna Sve ni isto kot Velika Univerzalna Sve ni isto kot Velika Univerzalna Svetloba, ki izpolnjuje ves prostor. tloba, ki izpolnjuje ves prostor. tloba, ki izpolnjuje ves prostor. tloba, ki izpolnjuje ves prostor. 
Kozmi�na Lu� je Dejavnost Zakona 0ivljenja za Zemljo, ki Jo skupina Velikih in Mogo�nih Kozmi�na Lu� je Dejavnost Zakona 0ivljenja za Zemljo, ki Jo skupina Velikih in Mogo�nih Kozmi�na Lu� je Dejavnost Zakona 0ivljenja za Zemljo, ki Jo skupina Velikih in Mogo�nih Kozmi�na Lu� je Dejavnost Zakona 0ivljenja za Zemljo, ki Jo skupina Velikih in Mogo�nih 
Mojstrov iz Velikega Središ�nega Sonca prostovoljno, zavestno usmerja na Zemljo; je Mojstrov iz Velikega Središ�nega Sonca prostovoljno, zavestno usmerja na Zemljo; je Mojstrov iz Velikega Središ�nega Sonca prostovoljno, zavestno usmerja na Zemljo; je Mojstrov iz Velikega Središ�nega Sonca prostovoljno, zavestno usmerja na Zemljo; je 
dejansko Iz arevanje iz Njihodejansko Iz arevanje iz Njihodejansko Iz arevanje iz Njihodejansko Iz arevanje iz Njihovih 0ivljenjskih Tokvih 0ivljenjskih Tokvih 0ivljenjskih Tokvih 0ivljenjskih Tokov. Vsebuje vse lastnoov. Vsebuje vse lastnoov. Vsebuje vse lastnoov. Vsebuje vse lastnosti Popolnosti. Ko sti Popolnosti. Ko sti Popolnosti. Ko sti Popolnosti. Ko 
pride v atmopride v atmopride v atmopride v atmosfero Zemlje, jo vsrkate, dihate. Ko ta Sveti Ogenj vstopi v vaš um, v miselni sfero Zemlje, jo vsrkate, dihate. Ko ta Sveti Ogenj vstopi v vaš um, v miselni sfero Zemlje, jo vsrkate, dihate. Ko ta Sveti Ogenj vstopi v vaš um, v miselni sfero Zemlje, jo vsrkate, dihate. Ko ta Sveti Ogenj vstopi v vaš um, v miselni 
in �ustveni svet, pripomore k Razsvetljenju vaše zavesti. Nikoli do zdaj Kozmi�ni Zakon ni in �ustveni svet, pripomore k Razsvetljenju vaše zavesti. Nikoli do zdaj Kozmi�ni Zakon ni in �ustveni svet, pripomore k Razsvetljenju vaše zavesti. Nikoli do zdaj Kozmi�ni Zakon ni in �ustveni svet, pripomore k Razsvetljenju vaše zavesti. Nikoli do zdaj Kozmi�ni Zakon ni 
dopustil sprostitve te Kozmi�ne Ldopustil sprostitve te Kozmi�ne Ldopustil sprostitve te Kozmi�ne Ldopustil sprostitve te Kozmi�ne Lu�i oziroma Svetlobne Snovi v ni jo atmosfero Zemlje, ker u�i oziroma Svetlobne Snovi v ni jo atmosfero Zemlje, ker u�i oziroma Svetlobne Snovi v ni jo atmosfero Zemlje, ker u�i oziroma Svetlobne Snovi v ni jo atmosfero Zemlje, ker 
se s tem energetizira vse v njej. Iloveštvu v preteklosti zaradi njegovih velikih koli�in se s tem energetizira vse v njej. Iloveštvu v preteklosti zaradi njegovih velikih koli�in se s tem energetizira vse v njej. Iloveštvu v preteklosti zaradi njegovih velikih koli�in se s tem energetizira vse v njej. Iloveštvu v preteklosti zaradi njegovih velikih koli�in 
nakopi�enih uni�evalnosti ni bilo dopuš�eno prejeti Kozmi�ne Energije tako, kot jo lahko s nakopi�enih uni�evalnosti ni bilo dopuš�eno prejeti Kozmi�ne Energije tako, kot jo lahko s nakopi�enih uni�evalnosti ni bilo dopuš�eno prejeti Kozmi�ne Energije tako, kot jo lahko s nakopi�enih uni�evalnosti ni bilo dopuš�eno prejeti Kozmi�ne Energije tako, kot jo lahko s 
svojim Klicem za svojim Klicem za svojim Klicem za svojim Klicem za Kozmi�no Lu� prejmete in uporabite zdaj. Kozmi�no Lu� prejmete in uporabite zdaj. Kozmi�no Lu� prejmete in uporabite zdaj. Kozmi�no Lu� prejmete in uporabite zdaj.     

Kozmi2ni Kristus Kozmi2ni Kristus Kozmi2ni Kristus Kozmi2ni Kristus ---- Univerzalni Kristus, Logos, Beseda ... Pomeni Mogo�no Prisotnost  Univerzalni Kristus, Logos, Beseda ... Pomeni Mogo�no Prisotnost  Univerzalni Kristus, Logos, Beseda ... Pomeni Mogo�no Prisotnost  Univerzalni Kristus, Logos, Beseda ... Pomeni Mogo�no Prisotnost JAZ 
SEM v fizi�nem Soncu, Velikem Središ�nem Soncu v fizi�nem Soncu, Velikem Središ�nem Soncu v fizi�nem Soncu, Velikem Središ�nem Soncu v fizi�nem Soncu, Velikem Središ�nem Soncu    ter v vseh Velikih Bitjih, ki slu ijo v ter v vseh Velikih Bitjih, ki slu ijo v ter v vseh Velikih Bitjih, ki slu ijo v ter v vseh Velikih Bitjih, ki slu ijo v 
Kristusovi Zavesti Kristusovi Zavesti Kristusovi Zavesti Kristusovi Zavesti ---- Vnebovzetih Mojstr Vnebovzetih Mojstr Vnebovzetih Mojstr Vnebovzetih Mojstrih, Kozmi�nih Bitjih, Angelih, Elohimih ... Je ih, Kozmi�nih Bitjih, Angelih, Elohimih ... Je ih, Kozmi�nih Bitjih, Angelih, Elohimih ... Je ih, Kozmi�nih Bitjih, Angelih, Elohimih ... Je 
Posrednik med nivoPosrednik med nivoPosrednik med nivoPosrednik med nivoji Duha in nivoji materije. Vse, kar je ustvarjeno na materialnem nivoju, je ji Duha in nivoji materije. Vse, kar je ustvarjeno na materialnem nivoju, je ji Duha in nivoji materije. Vse, kar je ustvarjeno na materialnem nivoju, je ji Duha in nivoji materije. Vse, kar je ustvarjeno na materialnem nivoju, je 
ustvarjeno prek Univerzalnega Kristusa. Poosebljenje kot Sveti Kristuustvarjeno prek Univerzalnega Kristusa. Poosebljenje kot Sveti Kristuustvarjeno prek Univerzalnega Kristusa. Poosebljenje kot Sveti Kristuustvarjeno prek Univerzalnega Kristusa. Poosebljenje kot Sveti Kristusov Jaz v vsakem sov Jaz v vsakem sov Jaz v vsakem sov Jaz v vsakem 
�loveku. �loveku. �loveku. �loveku.     

Kozmos Kozmos Kozmos Kozmos ---- vse, ka vse, ka vse, ka vse, kar obstaja v �asu in prostoru; vse materialno stvarstvo, zamišljeno v r obstaja v �asu in prostoru; vse materialno stvarstvo, zamišljeno v r obstaja v �asu in prostoru; vse materialno stvarstvo, zamišljeno v r obstaja v �asu in prostoru; vse materialno stvarstvo, zamišljeno v 
popolnem redu in harmoniji. popolnem redu in harmoniji. popolnem redu in harmoniji. popolnem redu in harmoniji.     

Kristusova Zavest Kristusova Zavest Kristusova Zavest Kristusova Zavest ---- pomeni biti v stanju zavedanja oziroma budnosti sebe v Kristusu oziroma  pomeni biti v stanju zavedanja oziroma budnosti sebe v Kristusu oziroma  pomeni biti v stanju zavedanja oziroma budnosti sebe v Kristusu oziroma  pomeni biti v stanju zavedanja oziroma budnosti sebe v Kristusu oziroma 
kot Kristusa kot Kristusa kot Kristusa kot Kristusa ---- t.j. izpolnjenega z Bo jo Lu�jo. Je realizacija Uni t.j. izpolnjenega z Bo jo Lu�jo. Je realizacija Uni t.j. izpolnjenega z Bo jo Lu�jo. Je realizacija Uni t.j. izpolnjenega z Bo jo Lu�jo. Je realizacija Univerzalnega Uma v sebi. V verzalnega Uma v sebi. V verzalnega Uma v sebi. V verzalnega Uma v sebi. V 
Kristusovi Zavesti transcendeKristusovi Zavesti transcendeKristusovi Zavesti transcendeKristusovi Zavesti transcendennnntitititiramo �as in prostor ter gledamo Boga in govorimo z Njim ramo �as in prostor ter gledamo Boga in govorimo z Njim ramo �as in prostor ter gledamo Boga in govorimo z Njim ramo �as in prostor ter gledamo Boga in govorimo z Njim 
neposredno. Jezus je s svojim  ivljenjem pokazal zgled delovanja v Kristusovi Zavesti. neposredno. Jezus je s svojim  ivljenjem pokazal zgled delovanja v Kristusovi Zavesti. neposredno. Jezus je s svojim  ivljenjem pokazal zgled delovanja v Kristusovi Zavesti. neposredno. Jezus je s svojim  ivljenjem pokazal zgled delovanja v Kristusovi Zavesti.     

Mogo2na Prisotnost JAZ SEMMogo2na Prisotnost JAZ SEMMogo2na Prisotnost JAZ SEMMogo2na Prisotnost JAZ SEM (zgornja figura na sliki Bo (zgornja figura na sliki Bo (zgornja figura na sliki Bo (zgornja figura na sliki Bo jega Jaza)  jega Jaza)  jega Jaza)  jega Jaza) ----    JAZ SEM,    KI    SEM -    
je poosebljena (individualizirana) Prisotnost Boga, ki se nahaja kot Telo Lu�i na nivoju je poosebljena (individualizirana) Prisotnost Boga, ki se nahaja kot Telo Lu�i na nivoju je poosebljena (individualizirana) Prisotnost Boga, ki se nahaja kot Telo Lu�i na nivoju je poosebljena (individualizirana) Prisotnost Boga, ki se nahaja kot Telo Lu�i na nivoju 
Duha malo nad fizi�nim telesom; je vsakogaršnja Bo ja identiteta oziroma Bo ji Jaz, ki je Duha malo nad fizi�nim telesom; je vsakogaršnja Bo ja identiteta oziroma Bo ji Jaz, ki je Duha malo nad fizi�nim telesom; je vsakogaršnja Bo ja identiteta oziroma Bo ji Jaz, ki je Duha malo nad fizi�nim telesom; je vsakogaršnja Bo ja identiteta oziroma Bo ji Jaz, ki je 
onkraj �asa in prostora; je Izvor duše; je vsonkraj �asa in prostora; je Izvor duše; je vsonkraj �asa in prostora; je Izvor duše; je vsonkraj �asa in prostora; je Izvor duše; je vsakogaršnji poosebljeni Plamen 0ivljenja iz akogaršnji poosebljeni Plamen 0ivljenja iz akogaršnji poosebljeni Plamen 0ivljenja iz akogaršnji poosebljeni Plamen 0ivljenja iz 
Velikega Središ�nega Sonca. Velikega Središ�nega Sonca. Velikega Središ�nega Sonca. Velikega Središ�nega Sonca.     

Nadangeli Nadangeli Nadangeli Nadangeli ---- Poveljniki Angelskih Legij. Sed Poveljniki Angelskih Legij. Sed Poveljniki Angelskih Legij. Sed Poveljniki Angelskih Legij. Sedeeeem Nadangelm Nadangelm Nadangelm Nadangelov jeov jeov jeov je: Mihael (upravlja 1. 0arek : Mihael (upravlja 1. 0arek : Mihael (upravlja 1. 0arek : Mihael (upravlja 1. 0arek 
---- Modri), Jofiel (2. 0arek  Modri), Jofiel (2. 0arek  Modri), Jofiel (2. 0arek  Modri), Jofiel (2. 0arek ---- Rumeni), Iamuel (3. 0arek  Rumeni), Iamuel (3. 0arek  Rumeni), Iamuel (3. 0arek  Rumeni), Iamuel (3. 0arek ---- Ro nati), Gabriel (4. 0arek  Ro nati), Gabriel (4. 0arek  Ro nati), Gabriel (4. 0arek  Ro nati), Gabriel (4. 0arek ----    
Beli), RafBeli), RafBeli), RafBeli), Rafael (5. 0arek ael (5. 0arek ael (5. 0arek ael (5. 0arek ---- Zeleni), Uriel (6. 0arek  Zeleni), Uriel (6. 0arek  Zeleni), Uriel (6. 0arek  Zeleni), Uriel (6. 0arek ---- Škrlatni Škrlatni Škrlatni Škrlatni----Zlati) in Zadkiel (7. Zlati) in Zadkiel (7. Zlati) in Zadkiel (7. Zlati) in Zadkiel (7. 
0arek 0arek 0arek 0arek ---- Vijoli�ni). Od Angelov so najbolj znani in najbolj dejavni med ljudmi.  Vijoli�ni). Od Angelov so najbolj znani in najbolj dejavni med ljudmi.  Vijoli�ni). Od Angelov so najbolj znani in najbolj dejavni med ljudmi.  Vijoli�ni). Od Angelov so najbolj znani in najbolj dejavni med ljudmi.     

Nosilec Lu2i Nosilec Lu2i Nosilec Lu2i Nosilec Lu2i ---- tisti, ki prinaša Kristusovo Lu�; ki nosi odgovornost za dose tisti, ki prinaša Kristusovo Lu�; ki nosi odgovornost za dose tisti, ki prinaša Kristusovo Lu�; ki nosi odgovornost za dose tisti, ki prinaša Kristusovo Lu�; ki nosi odgovornost za dosego Kristusove go Kristusove go Kristusove go Kristusove 
Zavesti v sZavesti v sZavesti v sZavesti v sebi in v drugih z varovanjem Resnice in �aš�enjem Boga; tisti, ki je posve�en ebi in v drugih z varovanjem Resnice in �aš�enjem Boga; tisti, ki je posve�en ebi in v drugih z varovanjem Resnice in �aš�enjem Boga; tisti, ki je posve�en ebi in v drugih z varovanjem Resnice in �aš�enjem Boga; tisti, ki je posve�en 
dejavnostim za Razsvetljenje vsega �loveštva. dejavnostim za Razsvetljenje vsega �loveštva. dejavnostim za Razsvetljenje vsega �loveštva. dejavnostim za Razsvetljenje vsega �loveštva.     
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Samoohranjujo2i Plamen Samoohranjujo2i Plamen Samoohranjujo2i Plamen Samoohranjujo2i Plamen ---- Bo ji oziroma Kristusov Plamen v srcu vsakogar na Zemlji, v  Bo ji oziroma Kristusov Plamen v srcu vsakogar na Zemlji, v  Bo ji oziroma Kristusov Plamen v srcu vsakogar na Zemlji, v  Bo ji oziroma Kristusov Plamen v srcu vsakogar na Zemlji, v 
Srcu Svetega Kristusovega Jaza, v Srcu PrisotSrcu Svetega Kristusovega Jaza, v Srcu PrisotSrcu Svetega Kristusovega Jaza, v Srcu PrisotSrcu Svetega Kristusovega Jaza, v Srcu Prisotnosti nosti nosti nosti JAZ SEM, v Srcu Velikega  v Srcu Velikega  v Srcu Velikega  v Srcu Velikega 
Središ�nega Sonca. Imenovan je tudi Troedini Plamen, ki uravnote i dejavnosti Ljubezni, Središ�nega Sonca. Imenovan je tudi Troedini Plamen, ki uravnote i dejavnosti Ljubezni, Središ�nega Sonca. Imenovan je tudi Troedini Plamen, ki uravnote i dejavnosti Ljubezni, Središ�nega Sonca. Imenovan je tudi Troedini Plamen, ki uravnote i dejavnosti Ljubezni, 
Modrosti in Mo�i v nas, skozi nas in okoli nas. Ko se obra�amo na ta Plamen v Srcu Modrosti in Mo�i v nas, skozi nas in okoli nas. Ko se obra�amo na ta Plamen v Srcu Modrosti in Mo�i v nas, skozi nas in okoli nas. Ko se obra�amo na ta Plamen v Srcu Modrosti in Mo�i v nas, skozi nas in okoli nas. Ko se obra�amo na ta Plamen v Srcu 
PrisotPrisotPrisotPrisotnosti nosti nosti nosti JAZ SEM, se imenuje tudi Iastitljivi Pla, se imenuje tudi Iastitljivi Pla, se imenuje tudi Iastitljivi Pla, se imenuje tudi Iastitljivi Plamen. men. men. men.     

Sveti Kristusov JazSveti Kristusov JazSveti Kristusov JazSveti Kristusov Jaz (srednja figura na sliki Bo jega Jaza)  (srednja figura na sliki Bo jega Jaza)  (srednja figura na sliki Bo jega Jaza)  (srednja figura na sliki Bo jega Jaza) ---- Višje Mentalno Telo, Višji  Višje Mentalno Telo, Višji  Višje Mentalno Telo, Višji  Višje Mentalno Telo, Višji 
Jaz, Notranji U�itelj, Budov Jaz ... Jaz, Notranji U�itelj, Budov Jaz ... Jaz, Notranji U�itelj, Budov Jaz ... Jaz, Notranji U�itelj, Budov Jaz ... ---- Je Posrednik med Bogom  Je Posrednik med Bogom  Je Posrednik med Bogom  Je Posrednik med Bogom ---- Prisotnostjo  Prisotnostjo  Prisotnostjo  Prisotnostjo JAZ SEM    ---- in  in  in  in 
dušo. Je Univerzalni Kristusdušo. Je Univerzalni Kristusdušo. Je Univerzalni Kristusdušo. Je Univerzalni Kristus,,,, poosebljen kot resni�na identiteta duše. K poosebljen kot resni�na identiteta duše. K poosebljen kot resni�na identiteta duše. K poosebljen kot resni�na identiteta duše. Ko dose emo celostno o dose emo celostno o dose emo celostno o dose emo celostno 
poistopoistopoistopoistovetenje s Svetim Kristusovim Jazom, vstopimo v Kristusovo Zavest in po Njej Bog vetenje s Svetim Kristusovim Jazom, vstopimo v Kristusovo Zavest in po Njej Bog vetenje s Svetim Kristusovim Jazom, vstopimo v Kristusovo Zavest in po Njej Bog vetenje s Svetim Kristusovim Jazom, vstopimo v Kristusovo Zavest in po Njej Bog 
deluje skozi nas. deluje skozi nas. deluje skozi nas. deluje skozi nas.     

Sveti Ogenj Sveti Ogenj Sveti Ogenj Sveti Ogenj ---- je sedem Bo jih 0arkov oziroma Plamenov (to so Modri, Rumeni, Ro nati,  je sedem Bo jih 0arkov oziroma Plamenov (to so Modri, Rumeni, Ro nati,  je sedem Bo jih 0arkov oziroma Plamenov (to so Modri, Rumeni, Ro nati,  je sedem Bo jih 0arkov oziroma Plamenov (to so Modri, Rumeni, Ro nati, 
Beli, Zeleni, ŠkrlatnoBeli, Zeleni, ŠkrlatnoBeli, Zeleni, ŠkrlatnoBeli, Zeleni, Škrlatno----Zlati in Vijoli�ni 0arZlati in Vijoli�ni 0arZlati in Vijoli�ni 0arZlati in Vijoli�ni 0arek oziroma Plamen); Samoohranjujo�i Plamen ek oziroma Plamen); Samoohranjujo�i Plamen ek oziroma Plamen); Samoohranjujo�i Plamen ek oziroma Plamen); Samoohranjujo�i Plamen 
v vašem srcu; Sedmeri Plamen Sedv vašem srcu; Sedmeri Plamen Sedv vašem srcu; Sedmeri Plamen Sedv vašem srcu; Sedmeri Plamen Sedmih Mogo�nih Elohimov na vašem �elu; Kozmi�na Lu�; in mih Mogo�nih Elohimov na vašem �elu; Kozmi�na Lu�; in mih Mogo�nih Elohimov na vašem �elu; Kozmi�na Lu�; in mih Mogo�nih Elohimov na vašem �elu; Kozmi�na Lu�; in 
še mnogo druše mnogo druše mnogo druše mnogo drugih dejavnosti, katerih uporabe zaenkrat še ne potrebujete na fizi�nem nivoju gih dejavnosti, katerih uporabe zaenkrat še ne potrebujete na fizi�nem nivoju gih dejavnosti, katerih uporabe zaenkrat še ne potrebujete na fizi�nem nivoju gih dejavnosti, katerih uporabe zaenkrat še ne potrebujete na fizi�nem nivoju 
oziroma je ne bi razumeli. oziroma je ne bi razumeli. oziroma je ne bi razumeli. oziroma je ne bi razumeli.     

TempljiTempljiTempljiTemplji Lu2i  Lu2i  Lu2i  Lu2i ---- (glej Zato�iš�a Vnebovzetih Mojstrov)  (glej Zato�iš�a Vnebovzetih Mojstrov)  (glej Zato�iš�a Vnebovzetih Mojstrov)  (glej Zato�iš�a Vnebovzetih Mojstrov)     

Veliko Belo Bratstvo Veliko Belo Bratstvo Veliko Belo Bratstvo Veliko Belo Bratstvo ---- Duhovni Red zahodnih svetnikov in vzhodnih adeptov, ki so se  Duhovni Red zahodnih svetnikov in vzhodnih adeptov, ki so se  Duhovni Red zahodnih svetnikov in vzhodnih adeptov, ki so se  Duhovni Red zahodnih svetnikov in vzhodnih adeptov, ki so se 
zdru ili s svojo Prisotnostjo zdru ili s svojo Prisotnostjo zdru ili s svojo Prisotnostjo zdru ili s svojo Prisotnostjo JAZ SEM    ---- dosegli svoje Vnebovzetje oziroma Zmago nad  dosegli svoje Vnebovzetje oziroma Zmago nad  dosegli svoje Vnebovzetje oziroma Zmago nad  dosegli svoje Vnebovzetje oziroma Zmago nad 
smrtjo. To so Vnebovzeti Mojstri, ki iz ssmrtjo. To so Vnebovzeti Mojstri, ki iz ssmrtjo. To so Vnebovzeti Mojstri, ki iz ssmrtjo. To so Vnebovzeti Mojstri, ki iz svojih Zato�iš� na eteri�nem nivoju pomagajo vojih Zato�iš� na eteri�nem nivoju pomagajo vojih Zato�iš� na eteri�nem nivoju pomagajo vojih Zato�iš� na eteri�nem nivoju pomagajo 
Svojim bratom in sestram, ki so še utelešeni na Zemlji. Svojim bratom in sestram, ki so še utelešeni na Zemlji. Svojim bratom in sestram, ki so še utelešeni na Zemlji. Svojim bratom in sestram, ki so še utelešeni na Zemlji.     

Veliko Središ2no Sonce Veliko Središ2no Sonce Veliko Središ2no Sonce Veliko Središ2no Sonce ---- je Izvor in Središ�e vsega duhovnega in materialnega stvarstva  je Izvor in Središ�e vsega duhovnega in materialnega stvarstva  je Izvor in Središ�e vsega duhovnega in materialnega stvarstva  je Izvor in Središ�e vsega duhovnega in materialnega stvarstva ----    
vseh univerzumov, galaksij, oson�ij, sonc, planevseh univerzumov, galaksij, oson�ij, sonc, planevseh univerzumov, galaksij, oson�ij, sonc, planevseh univerzumov, galaksij, oson�ij, sonc, planetov ... tov ... tov ... tov ... ---- ter vs ter vs ter vs ter vseh duš eh duš eh duš eh duš ---- je Eno s  je Eno s  je Eno s  je Eno s 
Prisotnostjo Prisotnostjo Prisotnostjo Prisotnostjo JAZ SEM vsakogar. Je Srce vseprisotnega Bo jega 0ivljenja, Vir vse Energije  vsakogar. Je Srce vseprisotnega Bo jega 0ivljenja, Vir vse Energije  vsakogar. Je Srce vseprisotnega Bo jega 0ivljenja, Vir vse Energije  vsakogar. Je Srce vseprisotnega Bo jega 0ivljenja, Vir vse Energije 
in Snovi. Je naš Vrhovni Dom, v katerem smo prebivali, preden smo šli v materialno in Snovi. Je naš Vrhovni Dom, v katerem smo prebivali, preden smo šli v materialno in Snovi. Je naš Vrhovni Dom, v katerem smo prebivali, preden smo šli v materialno in Snovi. Je naš Vrhovni Dom, v katerem smo prebivali, preden smo šli v materialno 
stvarstvo in v katerega se vra�amo. stvarstvo in v katerega se vra�amo. stvarstvo in v katerega se vra�amo. stvarstvo in v katerega se vra�amo.     

Vijoli2ni Plamen Vijoli2ni Plamen Vijoli2ni Plamen Vijoli2ni Plamen ----    je barva ije barva ije barva ije barva in frekvenca Duhovne Lu�i, ki spodbuja milost, odpuš�anje in n frekvenca Duhovne Lu�i, ki spodbuja milost, odpuš�anje in n frekvenca Duhovne Lu�i, ki spodbuja milost, odpuš�anje in n frekvenca Duhovne Lu�i, ki spodbuja milost, odpuš�anje in 
preobrazbo. Preobrazba pomeni spremeniti nekaj v višjo obliko. Vijoli�ni Plamen je preobrazbo. Preobrazba pomeni spremeniti nekaj v višjo obliko. Vijoli�ni Plamen je preobrazbo. Preobrazba pomeni spremeniti nekaj v višjo obliko. Vijoli�ni Plamen je preobrazbo. Preobrazba pomeni spremeniti nekaj v višjo obliko. Vijoli�ni Plamen je 
visokofrekven�na Duhovna Energija, ki grobe elemente naše karme lo�i od našega �istega visokofrekven�na Duhovna Energija, ki grobe elemente naše karme lo�i od našega �istega visokofrekven�na Duhovna Energija, ki grobe elemente naše karme lo�i od našega �istega visokofrekven�na Duhovna Energija, ki grobe elemente naše karme lo�i od našega �istega 
bitja in jih preobrazi v Lbitja in jih preobrazi v Lbitja in jih preobrazi v Lbitja in jih preobrazi v Lu�. Imenuje se tudi O�iš�evalni Plamen oziroma Plamen Svobode. u�. Imenuje se tudi O�iš�evalni Plamen oziroma Plamen Svobode. u�. Imenuje se tudi O�iš�evalni Plamen oziroma Plamen Svobode. u�. Imenuje se tudi O�iš�evalni Plamen oziroma Plamen Svobode. 
Je eden od Sedmih Bo jih Plamenov oziroma 0arkov (glej 0arki), katerih uporabe nas na Je eden od Sedmih Bo jih Plamenov oziroma 0arkov (glej 0arki), katerih uporabe nas na Je eden od Sedmih Bo jih Plamenov oziroma 0arkov (glej 0arki), katerih uporabe nas na Je eden od Sedmih Bo jih Plamenov oziroma 0arkov (glej 0arki), katerih uporabe nas na 
Poti Vnebovzetja u�ijo Vnebovzeti Mojstri. Upravitelj VijoPoti Vnebovzetja u�ijo Vnebovzeti Mojstri. Upravitelj VijoPoti Vnebovzetja u�ijo Vnebovzeti Mojstri. Upravitelj VijoPoti Vnebovzetja u�ijo Vnebovzeti Mojstri. Upravitelj Vijoli�nega Plamena za Zemljo je li�nega Plamena za Zemljo je li�nega Plamena za Zemljo je li�nega Plamena za Zemljo je 
Vnebovzeti Mojster Vnebovzeti Mojster Vnebovzeti Mojster Vnebovzeti Mojster Saint Germain. Saint Germain. Saint Germain. Saint Germain.     

Vnebovzeti Mojstri Vnebovzeti Mojstri Vnebovzeti Mojstri Vnebovzeti Mojstri ---- Naši starejši Bratje in Sestre, ki so z razširitvijo svoje zavesti v  Naši starejši Bratje in Sestre, ki so z razširitvijo svoje zavesti v  Naši starejši Bratje in Sestre, ki so z razširitvijo svoje zavesti v  Naši starejši Bratje in Sestre, ki so z razširitvijo svoje zavesti v 
Kristusovo Zavest dosegli Mojstrstvo nad �asom in prostorom ter nad samim seboj. Šli so Kristusovo Zavest dosegli Mojstrstvo nad �asom in prostorom ter nad samim seboj. Šli so Kristusovo Zavest dosegli Mojstrstvo nad �asom in prostorom ter nad samim seboj. Šli so Kristusovo Zavest dosegli Mojstrstvo nad �asom in prostorom ter nad samim seboj. Šli so 
skozi vse izkušnje bivanja v fizi�nem svetu in se v ritualu Vnskozi vse izkušnje bivanja v fizi�nem svetu in se v ritualu Vnskozi vse izkušnje bivanja v fizi�nem svetu in se v ritualu Vnskozi vse izkušnje bivanja v fizi�nem svetu in se v ritualu Vnebovzetja ponovno zdru ili s ebovzetja ponovno zdru ili s ebovzetja ponovno zdru ili s ebovzetja ponovno zdru ili s 
svojim Bo jim Jazom svojim Bo jim Jazom svojim Bo jim Jazom svojim Bo jim Jazom ---- Prisot Prisot Prisot Prisotnostjo nostjo nostjo nostjo JAZ SEM. Tako so se iz zemeljske šole dvignili na nivo  Tako so se iz zemeljske šole dvignili na nivo  Tako so se iz zemeljske šole dvignili na nivo  Tako so se iz zemeljske šole dvignili na nivo 
Duha Duha Duha Duha Bo je Kraljestvo oziroma Obmo�je Lu�i Vnebovzetih Mojstrov Bo je Kraljestvo oziroma Obmo�je Lu�i Vnebovzetih Mojstrov Bo je Kraljestvo oziroma Obmo�je Lu�i Vnebovzetih Mojstrov Bo je Kraljestvo oziroma Obmo�je Lu�i Vnebovzetih Mojstrov ---- od koder pomagajo,  od koder pomagajo,  od koder pomagajo,  od koder pomagajo, 
vodijo, zdravijo, pou�ujejo, varujejo �loveštvo. Vvodijo, zdravijo, pou�ujejo, varujejo �loveštvo. Vvodijo, zdravijo, pou�ujejo, varujejo �loveštvo. Vvodijo, zdravijo, pou�ujejo, varujejo �loveštvo. V vseh duhovnih tradicijah sveta so znani  vseh duhovnih tradicijah sveta so znani  vseh duhovnih tradicijah sveta so znani  vseh duhovnih tradicijah sveta so znani 
tisti, ki so dosegli nivo Vnebovzetega Mojstrstva. Najbolj znani so: Jezus, Buda, Elija tisti, ki so dosegli nivo Vnebovzetega Mojstrstva. Najbolj znani so: Jezus, Buda, Elija tisti, ki so dosegli nivo Vnebovzetega Mojstrstva. Najbolj znani so: Jezus, Buda, Elija tisti, ki so dosegli nivo Vnebovzetega Mojstrstva. Najbolj znani so: Jezus, Buda, Elija 
... Obstaja sedem Mojstrov Upravite... Obstaja sedem Mojstrov Upravite... Obstaja sedem Mojstrov Upravite... Obstaja sedem Mojstrov Upraviteljev sedmih Bo jih 0arkov in sicer: El Morya ljev sedmih Bo jih 0arkov in sicer: El Morya ljev sedmih Bo jih 0arkov in sicer: El Morya ljev sedmih Bo jih 0arkov in sicer: El Morya 
(upravlja 1. 0arek (upravlja 1. 0arek (upravlja 1. 0arek (upravlja 1. 0arek ---- Modri), Lanto (2. 0arek  Modri), Lanto (2. 0arek  Modri), Lanto (2. 0arek  Modri), Lanto (2. 0arek ---- Rumeni), Pavel Beneški (3. 0arek  Rumeni), Pavel Beneški (3. 0arek  Rumeni), Pavel Beneški (3. 0arek  Rumeni), Pavel Beneški (3. 0arek ----    
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Ro nati), Serapis Bey (4. 0arek Ro nati), Serapis Bey (4. 0arek Ro nati), Serapis Bey (4. 0arek Ro nati), Serapis Bey (4. 0arek ---- Beli), Hila Beli), Hila Beli), Hila Beli), Hila----rion (5. 0arek rion (5. 0arek rion (5. 0arek rion (5. 0arek ---- Zeleni), Mojstrica  Zeleni), Mojstrica  Zeleni), Mojstrica  Zeleni), Mojstrica 
Nada (6. 0arek Nada (6. 0arek Nada (6. 0arek Nada (6. 0arek ---- Škrlatno Škrlatno Škrlatno Škrlatno----Zlati), Saint Germain (7. 0arek Zlati), Saint Germain (7. 0arek Zlati), Saint Germain (7. 0arek Zlati), Saint Germain (7. 0arek ---- Vijoli�ni).  Vijoli�ni).  Vijoli�ni).  Vijoli�ni).     

Vnebovzetje (Vnebohod) Vnebovzetje (Vnebohod) Vnebovzetje (Vnebohod) Vnebovzetje (Vnebohod) ---- je ponovna trajna zdru itev duše (spodnj je ponovna trajna zdru itev duše (spodnj je ponovna trajna zdru itev duše (spodnj je ponovna trajna zdru itev duše (spodnja figura na sliki a figura na sliki a figura na sliki a figura na sliki 
Bo jega Jaza) z Duhom 0ivega Boga, Prisotnostjo Bo jega Jaza) z Duhom 0ivega Boga, Prisotnostjo Bo jega Jaza) z Duhom 0ivega Boga, Prisotnostjo Bo jega Jaza) z Duhom 0ivega Boga, Prisotnostjo JAZ SEM (zgornja figura na sliki  (zgornja figura na sliki  (zgornja figura na sliki  (zgornja figura na sliki 
Bo jega Jaza). To pomeni dose�i nesmrtnost, postaBo jega Jaza). To pomeni dose�i nesmrtnost, postaBo jega Jaza). To pomeni dose�i nesmrtnost, postaBo jega Jaza). To pomeni dose�i nesmrtnost, postati Vnebovzeti Mojster. Vnebovzetje je ti Vnebovzeti Mojster. Vnebovzetje je ti Vnebovzeti Mojster. Vnebovzetje je ti Vnebovzeti Mojster. Vnebovzetje je 
kon�ni cilj vseh utelešenj na Zemlji. Za dosego Vnebovzetja je treba:kon�ni cilj vseh utelešenj na Zemlji. Za dosego Vnebovzetja je treba:kon�ni cilj vseh utelešenj na Zemlji. Za dosego Vnebovzetja je treba:kon�ni cilj vseh utelešenj na Zemlji. Za dosego Vnebovzetja je treba: izpolniti svoj  izpolniti svoj  izpolniti svoj  izpolniti svoj 
Bo anski na�rt; uravnote iti vsaj 51 odstotkov svoje karme (preostalih 49 odstotkov karme Bo anski na�rt; uravnote iti vsaj 51 odstotkov svoje karme (preostalih 49 odstotkov karme Bo anski na�rt; uravnote iti vsaj 51 odstotkov svoje karme (preostalih 49 odstotkov karme Bo anski na�rt; uravnote iti vsaj 51 odstotkov svoje karme (preostalih 49 odstotkov karme 
lahko duša uravnote i s slu enjem zemeljski evoluciji iz eteri�nih Zato�iš� Vnebovzetih lahko duša uravnote i s slu enjem zemeljski evoluciji iz eteri�nih Zato�iš� Vnebovzetih lahko duša uravnote i s slu enjem zemeljski evoluciji iz eteri�nih Zato�iš� Vnebovzetih lahko duša uravnote i s slu enjem zemeljski evoluciji iz eteri�nih Zato�iš� Vnebovzetih 
Mojstrov, kjer tudi dokon�a svojo zdru itev s svojo Bo jo PrisMojstrov, kjer tudi dokon�a svojo zdru itev s svojo Bo jo PrisMojstrov, kjer tudi dokon�a svojo zdru itev s svojo Bo jo PrisMojstrov, kjer tudi dokon�a svojo zdru itev s svojo Bo jo Prisotnostjo); dose�i otnostjo); dose�i otnostjo); dose�i otnostjo); dose�i 
Mojstrstvo nad �asom, prostorom, samim seboj; dose�i Mojstrstvo Sedmih 0arkov; Mojstrstvo nad �asom, prostorom, samim seboj; dose�i Mojstrstvo Sedmih 0arkov; Mojstrstvo nad �asom, prostorom, samim seboj; dose�i Mojstrstvo Sedmih 0arkov; Mojstrstvo nad �asom, prostorom, samim seboj; dose�i Mojstrstvo Sedmih 0arkov; 
uravnote iti Ljubezen, Modrost in Mo� Troedinega ozirouravnote iti Ljubezen, Modrost in Mo� Troedinega ozirouravnote iti Ljubezen, Modrost in Mo� Troedinega ozirouravnote iti Ljubezen, Modrost in Mo� Troedinega oziroma Samoohranjujo�ega Bo jega ma Samoohranjujo�ega Bo jega ma Samoohranjujo�ega Bo jega ma Samoohranjujo�ega Bo jega 
Plamena v svojem srcu. Plamena v svojem srcu. Plamena v svojem srcu. Plamena v svojem srcu.     

Zato2iš2a Zato2iš2a Zato2iš2a Zato2iš2a ---- 0ariš�a oziroma Središ�a Lu�i Velikega  0ariš�a oziroma Središ�a Lu�i Velikega  0ariš�a oziroma Središ�a Lu�i Velikega  0ariš�a oziroma Središ�a Lu�i Velikega Belega Bratstva na Eteri�nem Belega Bratstva na Eteri�nem Belega Bratstva na Eteri�nem Belega Bratstva na Eteri�nem 
nivoju, ki je Obmo�je Vnebovzetih Mojstrov. V vsakem Zatonivoju, ki je Obmo�je Vnebovzetih Mojstrov. V vsakem Zatonivoju, ki je Obmo�je Vnebovzetih Mojstrov. V vsakem Zatonivoju, ki je Obmo�je Vnebovzetih Mojstrov. V vsakem Zato�iš�u je vsidran en ali ve� �iš�u je vsidran en ali ve� �iš�u je vsidran en ali ve� �iš�u je vsidran en ali ve� 
Plamenov od sedmih Bo jih 0arkov ter prav tako zagon Slu enja in Dose kov Vnebovzetih Plamenov od sedmih Bo jih 0arkov ter prav tako zagon Slu enja in Dose kov Vnebovzetih Plamenov od sedmih Bo jih 0arkov ter prav tako zagon Slu enja in Dose kov Vnebovzetih Plamenov od sedmih Bo jih 0arkov ter prav tako zagon Slu enja in Dose kov Vnebovzetih 
Mojstrov v upravljanju teh Bo jih 0arkov Svetega Ognja.Mojstrov v upravljanju teh Bo jih 0arkov Svetega Ognja.Mojstrov v upravljanju teh Bo jih 0arkov Svetega Ognja.Mojstrov v upravljanju teh Bo jih 0arkov Svetega Ognja. Nekatera Zato�iš�a so odprta,  Nekatera Zato�iš�a so odprta,  Nekatera Zato�iš�a so odprta,  Nekatera Zato�iš�a so odprta, 
da jih lahko duše obiš�ejo v �asu med zemeljskimi utelešenji, v �asu spanja ali v stanju da jih lahko duše obiš�ejo v �asu med zemeljskimi utelešenji, v �asu spanja ali v stanju da jih lahko duše obiš�ejo v �asu med zemeljskimi utelešenji, v �asu spanja ali v stanju da jih lahko duše obiš�ejo v �asu med zemeljskimi utelešenji, v �asu spanja ali v stanju 
samadhija. samadhija. samadhija. samadhija.     

�arki �arki �arki �arki ---- Iz arevanja Lu�i Boga. Ko so 0arki poklicani v Imenu Boga (Prisotnosti  Iz arevanja Lu�i Boga. Ko so 0arki poklicani v Imenu Boga (Prisotnosti  Iz arevanja Lu�i Boga. Ko so 0arki poklicani v Imenu Boga (Prisotnosti  Iz arevanja Lu�i Boga. Ko so 0arki poklicani v Imenu Boga (Prisotnosti JAZ    
SEM) ali v Imenu Kristusa (svojega Sveteg) ali v Imenu Kristusa (svojega Sveteg) ali v Imenu Kristusa (svojega Sveteg) ali v Imenu Kristusa (svojega Svetega Kristusoa Kristusoa Kristusoa Kristusovega Jaza ali nekega Vnebovzetega vega Jaza ali nekega Vnebovzetega vega Jaza ali nekega Vnebovzetega vega Jaza ali nekega Vnebovzetega 
Mojstra), se razplamtijo v Plamen. Lahko so usmerjeni z Bo jo Zavestjo Vnebovzetih ali Mojstra), se razplamtijo v Plamen. Lahko so usmerjeni z Bo jo Zavestjo Vnebovzetih ali Mojstra), se razplamtijo v Plamen. Lahko so usmerjeni z Bo jo Zavestjo Vnebovzetih ali Mojstra), se razplamtijo v Plamen. Lahko so usmerjeni z Bo jo Zavestjo Vnebovzetih ali 
nevnebovzetih bitij skozi �akre (še posebej skozi �akro tretjega o�esa) kot koncentracija nevnebovzetih bitij skozi �akre (še posebej skozi �akro tretjega o�esa) kot koncentracija nevnebovzetih bitij skozi �akre (še posebej skozi �akro tretjega o�esa) kot koncentracija nevnebovzetih bitij skozi �akre (še posebej skozi �akro tretjega o�esa) kot koncentracija 
enerenerenerenergije, oplemenitene z Bo jimi gije, oplemenitene z Bo jimi gije, oplemenitene z Bo jimi gije, oplemenitene z Bo jimi lastnostmi, kot so Ljubezen, Reslastnostmi, kot so Ljubezen, Reslastnostmi, kot so Ljubezen, Reslastnostmi, kot so Ljubezen, Resnica, Modnica, Modnica, Modnica, Modrost, Zdravljenje rost, Zdravljenje rost, Zdravljenje rost, Zdravljenje     
Ko Bela Bo ja Lu� sije skozi prizmo Kristusove Zavesti, se pojavi kot Sedem Bo jih Ko Bela Bo ja Lu� sije skozi prizmo Kristusove Zavesti, se pojavi kot Sedem Bo jih Ko Bela Bo ja Lu� sije skozi prizmo Kristusove Zavesti, se pojavi kot Sedem Bo jih Ko Bela Bo ja Lu� sije skozi prizmo Kristusove Zavesti, se pojavi kot Sedem Bo jih 

0arkov, ki imajo vsak svojo barvo in lastnosti: 0arkov, ki imajo vsak svojo barvo in lastnosti: 0arkov, ki imajo vsak svojo barvo in lastnosti: 0arkov, ki imajo vsak svojo barvo in lastnosti:     
    

    
0AREK 0AREK 0AREK 0AREK     BARVA BARVA BARVA BARVA     LASTNOSTI LASTNOSTI LASTNOSTI LASTNOSTI     

1.1.1.1.    Modri Modri Modri Modri     Mo�, Zaš�ita, Volja, VeraMo�, Zaš�ita, Volja, VeraMo�, Zaš�ita, Volja, VeraMo�, Zaš�ita, Volja, Vera        
2. 2. 2. 2.     Rumeni Rumeni Rumeni Rumeni     Modrost, Razsvetljenje, poni nost Modrost, Razsvetljenje, poni nost Modrost, Razsvetljenje, poni nost Modrost, Razsvetljenje, poni nost     
3. 3. 3. 3.     Ro nati Ro nati Ro nati Ro nati     Ljubezen, Lepota, Umetnost Ljubezen, Lepota, Umetnost Ljubezen, Lepota, Umetnost Ljubezen, Lepota, Umetnost     
4. 4. 4. 4.     Beli Beli Beli Beli     Iistost, Red, Disciplina, Vnebovzetje Iistost, Red, Disciplina, Vnebovzetje Iistost, Red, Disciplina, Vnebovzetje Iistost, Red, Disciplina, Vnebovzetje 
5. 5. 5. 5.     Zeleni Zeleni Zeleni Zeleni     Resnica, Zdravljenje, Oskrba, Glasba Resnica, Zdravljenje, Oskrba, Glasba Resnica, Zdravljenje, Oskrba, Glasba Resnica, Zdravljenje, Oskrba, Glasba 
6. 6. 6. 6.     ŠkrlatnoŠkrlatnoŠkrlatnoŠkrlatno----Zlati Zlati Zlati Zlati Mir, Slu enje, Vstajenje Mir, Slu enje, Vstajenje Mir, Slu enje, Vstajenje Mir, Slu enje, Vstajenje     
7. 7. 7. 7.     Vijoli�ni Vijoli�ni Vijoli�ni Vijoli�ni     Preobrazba, Odpuš�anje, Svoboda Preobrazba, Odpuš�anje, Svoboda Preobrazba, Odpuš�anje, Svoboda Preobrazba, Odpuš�anje, Svoboda     

    

�ivljenjski Tok �ivljenjski Tok �ivljenjski Tok �ivljenjski Tok ---- 0arek Lu�i oziroma Tok 0ivljenja, ki se iz Duhovnega Vira, iz Prisotnosti  0arek Lu�i oziroma Tok 0ivljenja, ki se iz Duhovnega Vira, iz Prisotnosti  0arek Lu�i oziroma Tok 0ivljenja, ki se iz Duhovnega Vira, iz Prisotnosti  0arek Lu�i oziroma Tok 0ivljenja, ki se iz Duhovnega Vira, iz Prisotnosti 
JAZ SEM, spuš�a na nivo materije in se usidra kot Bo ji Plamen v srcu vsakogar. Je , spuš�a na nivo materije in se usidra kot Bo ji Plamen v srcu vsakogar. Je , spuš�a na nivo materije in se usidra kot Bo ji Plamen v srcu vsakogar. Je , spuš�a na nivo materije in se usidra kot Bo ji Plamen v srcu vsakogar. Je 
sinonim za posameznika, ki potuje skozi razvojsinonim za posameznika, ki potuje skozi razvojsinonim za posameznika, ki potuje skozi razvojsinonim za posameznika, ki potuje skozi razvojne procese duše. ne procese duše. ne procese duše. ne procese duše.     5-203        
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Kazalo   Življenje in Nauki Mojstrov Vnebovzetja    
 

Predgovor 
-Zakaj sta cerkev in pokopališče na istem mestu….  Kristusovi nauki niso bili pravilno 
razumljeni…kadar se nihanja teles znižajo sledi smrt...                                               str. 11-12 

Srečanje z Mojstrom   str. 13 
-Sposobnost priklicat živali k sebi… srečanje z nevarnimi živalmi … ko pustiš Božjo 
Ljubezen teči skozi sebe k vsem stvarem, se ne bojiš ničesar in nič hudega se ti ne more 
zgoditi...  
-Včasih pustijo ležati svoja telesa na obrobju vasi da jo žaščitijo od divjih živali...    str. 15-16 

Rojstvo Kristusa v vsaki človeški zavesti   str. 17 
-Pomen Božičnega dne s strani Vnebovzetih mojstrov... 
-Vemo da je Jezus prišel da nam pokaže da je Kristus, ki je v njemu in skozi katerega je delal 
Svoja velika dela, isti Kristus, ki živi v vseh nas... da lahko delamo ista dela kot jih je on... 
-Da prejmemo več moramo dati naprej tisto, kar smo že prejeli... 
-Bog je vedno pripravljen razodeti človeštvu kot je Jezusu edino sprejeti ga moramo…  str.18 

Kristusov Ideal v nas   str. 20 
-Človek v svojem resničnem stanju lahko prepotuje kakršnokoli razdaljo... 
-Smo navadni ljudje iz istega izvora kot vi, le da smo razvili moči ki so dane od Očeta... 
-Kar seješ to žanješ...                                                                                                    str. 21-22 

Zaščita vasi z negibno ležečim telesom Mojstra na njenem obrobju   str. 25 
Notranji Alkimist izniči starost in smrt   str. 28 

-Moč telesa se lahko tako ohrani da je naravno odporno proti okužbam in boleznim...   str. 29 
Odredba: pred spanjem in ob jutranjem prebujanju za večno mlado in lepo telo...               
-Om Šanti Šanti Šanti (Mir Mir Mir)...                                                                         str. 30 

Tempelj Tišine v nas   str. 32 
Človek je Božji Sin in zato Stvarnik   str. 38 

-Ko je Jezus bil križan je žrtvoval fizično telo da bi pokazal da obstaja tudi duhovno telo...  
-¨Uničite ta tempelj in v treh dneh ga bom povzdignil¨....                                                 str. 44 

Hoja preko deroče vode   str. 47 
Zdravilni Tempelj – Središče Kristusa v človeku   str. 50 

-Jezus se je odločil da gre ker je videl da ljudje idealizirajo njegovo osebnost namesto 
ideala ki ga je predstavljal... Nekdo drug vas lahko uči toda vi sami morate storiti 
dejanje, saj če gledate k drugemu si naredite idol namesto da bi izrazili ideal...      str. 51 

Kristusova zavest   str. 52 
-Moč našega uma je tista s katero lahko uresničimo oz spoznamo Kristusovo zavest...   str. 52 

Univerzalna Božja moč   str. 55 
-Ogrevanje sobe z pomočjo univerzalne sile... 

Hoja skozi ogenj   str. 57 
V vsakomur glejte Kristusa oziroma Božje lastnosti   str. 59 

-Vedno smo pripravljeni pomagati tistim ki iščejo več luči... 
-Če boste v človeku gledali le Božje lastnosti, brez primerjanja, boste lahko vsakega lahko 
videli tako kot vidite mene...                                                                                             str. 60 

Dolgovečnost in preprostost Mojstrov   str. 62 
Na strehi vosokogorskega templja   str. 64 

Prihod Mojstrice iz nevidnega področja  str. 67 
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Ljubezen – najvišja Božja lastnost   str. 69 
-Ljubezen so tisti, ki so jo resnično občutili, opisali kot največjo stvar na svetu… 
-Ljubezen je Bog… Ljubezen išče vstop v človeško Dušo da bi lahko tekla vanjo…     str. 70 
-Preden boste poklicali bom že odgovoril... Nikoli ne dvomite... Zahtevajte, sklicujte se na 
svojo rojstno pravico kot otrok Živega Boga... 
-Kralj Salomon... 
-Zakon ljubezni: Če ljubimo ne moremo drugače kot da dajemo in kadar dajemo, dobivamo 
in zakon ljubezni je izpolnjen... Kadar dajemo poženemo v delovanje zakon dajanja in 
prejemanja in kadar dajemo je nemogoče da ne bi nič prejeli nazaj...                              str. 71  
-Jezus je svoja velika dela izvrševal z močjo te iste Božanske iskre ki jo je Oče vsadil v 
vsakega otroka ki je rojen v svet... Jezus je bil človek kot vsi ljudje danes...                   str. 73 
-Jezus bi se lahko rešil križanja ampak je izbral pot kalvarije da so ljudje lahko verjeli...  
-Po križanju in Vnebovzetju se je njegovo telo tako visoko duhovno razvilo da ...                
-Jezus je moral ljudem okoli sebe povišati zavest da so ga lahko videli...                  str. 75 
-Jakobu je bilo razodeto da to k čemur strmi tudi doseže in to ga je osvobodilo materijal...          str. 76 

JAZ SEM je moč v nas za izpolnitev vseh želja in potreb   str. 78 
-Človek bo spoznal da Nebesa pomenijo notranji mir in harmonijo, ustvarjena od človeka prav tukaj 
na zemlji.. Ta Nebesa so bila prav razumljena vendar geografsko narobe postavljena… 
-Glavni namen človeškega življenja mora biti da izrazi to kar si je Bog zamislil zanj...  str. 79 
-Rečeno je da človek namerava in Bog izvrši, a resnica je glih obratna...  
-Ker duša ne najde zadovoljstva v zunanjih stvareh začne iskati v notranjosti in tedaj lahko 
posameznik odkrije JAZ SEM...                                                                                        str. 80 

Prehod od nižje zavesti k višji   str. 84 
-Misli in besede sprožijo v gibanje nihanja ki se širijo naprej v univerzum, nato se začenjajo 
vračati nazaj k tistemu ki jih je poslal... vsaka misel in beseda se nam vrne nazaj kot ... str. 87 

Srečanje z Jezusom   str. 89 
-Velika napaka ki jo delate glede Jezusovih naukov je da jih gledate kot mite ali nekaj kar se 
lahko doseže šele po smrti... 
-Mnogi vidijo le tisti del mojega življenja ki se je končal na križu in pozabljajo da še živim... 
-Jaz sem že davno odpustil tistim ki so me pribili na križ...zakaj niso tudi vsi drugi..str. 89-91 

Prava molitev   str. 92 
-Zakon se glasi: Po tvoji veri bodo tvoje molitve uslišane...  
-Zdaj pojdite globoko v svojo lastno dušo – ne s slutnjami, strahom in dvomom temveč 
z zadovolnjim svobodnim hvaležnim srcem vedoč da vam to kar zahtevate že pripada.. 
-Pustite kako, kdaj in kje Bogu, Vse kar morate storiti je da poveste kaj želite...   
-Neprestano se zahvaljujte da je delo že izvršeno...                                                str. 91-93 
-Razumite da če vaša želja ni fizično udejanjena je napaka v vas samih in ne v Bogu… str. 96 

Obuditev mrtvega   str. 98 
-Nihče še ni umrl ne da bi se sam odločil zato da umre... Reinkarnacija je pomoč tistim ki 
naredijo napako – smrt... Kdor je na poti vnebovzetja je ne potrjuje in ne potrebuje...      
-Telo izloča obrabljene celice, na ta način umiramo vsak trenutek in se vsak trenutek znova 
oživljamo...    
-Ne obstaja telo ki bi bilo starejše od 7 let ker se v tem času zamenjajo vse celice..str.102 

Veliki Kozmični Princip – Bog    str. 103 
-Inteligenca vseh velikih genijev, prav tako kot tudi majhna miselnost posameznih telesnih 
celic, deluje z nami v popolni harmoniji in soglasju... 
-Iz univerz. Zavesti lahko prejmemo vse znanje, vemo da lahko vemo vse brez učenja...   
-Kapljica vode je šibka ko je vzeta iz oceana, vrnite jo nazaj in bo močna kot cel ocean...        str. 103 
-Kar storite enemu mojih najmanjših bratov, storite meni...                                           str. 107 

Resnično združenje Očeta in Sina   str. 108 
-Kdo ali kaj je v resnici Bog? Bog je princip izza vsega kar obstaja, Bog je ... 
-Bog se ne nahaja nekje na nebu ali v Nebesih...                                                             str. 108 
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-Lahko se pogovarjate z Bogom, tako kot z očetom mamo on je bližji kot so vam oni..str. 109 
-Vidimo da luč postaja vse svetlejša in jasnejša ker se ljudje osvobajajo okov in to jih 
lahko za nekaj časa naredi ujetnike materializma, kar je vseeno bližje k cilju kot 
praznoverje...       
-Ali lahko vsak izrazi Kristusa? Jezus je odgovoril: Da, to je edini cilj izpopolnjevanja...   
-Več kot 50 let po mojem križanju sem živel s svojimi učenci in jih učil...                    str. 110 
-Ko se naučite svobodno odreči materialnemu življenju... boste videli da se čisto zlato nahaja 
v najglobljem delu peči za taljenje...         
-Spoznali boste da se življenje doseže tako da se ga da za druge...                                 str. 111 
-Še vedno pa morate vsako dušo toliko spoštovati da je ne preplavite z življenskim tokom 
preden se življenje te duše le ne odpre da to sprejme... vendar ji lahko pošiljate valove 
ljubezni...                                                                                                                          str. 112 

Duh in telo   str. 114 
-Moder človek bi moral vse prezirati in se zanimati le za spoznanje samega sebe ker ne 
obstaja znanje ki bi bilo višje kot znanje o svojem lastnem bitju...  
-Nevedni človek gleda na svoje telo kot na izvor vsega zadovoljstva... 
-To česar se ne bo naučil z modrostjo se bo moral naučiti z bolečino...                          str. 115 
-Duh je vrhovno bistvo človeškega bitja...                                                                      str. 116 

Ohranjanje življenskih moči   str. 117 
-Ko sem bil mlad sem kot večina ljudi mislil da živimo le eno življenje in...                 str. 117 
-Razlaga življenskih moči pri otroku...                                                                                   
-Vaši znanstve. so v vašem telesu odkrili fini sistem žil ki omogoča kroženje... vendar pa še ne 
vedo da obstaja še bolj prefinjen sistem ki prinaša življenjske moči do vsakega atoma… str. 118 
-Ko se začne razvijati genij lahko opazite da je zavedno ali ne dosegel sposobnost ohranjanja 
življenske moči in ji pusti da delujejo na naraven način...  
-Ko je nekdo toliko prebujen da lahko vse moči ohranja in jih po živcih pošilja do 
vsakega atoma, ne da bi jih skazil z spolnim poželenjem, bo radost večja kot pri 
spolnem aktu...  
-Ko bi človek razumel da je ta življenska moč veliko bolj bistvena kot pa odgovarjajoča 
količina krvi bi to moč ohranjal namesto da jo razmetava...                                           str. 119 
-Vi gledate na snežno bele lase kot častno krono...                                                         str. 120 

Očetova Hiša   str. 121 
Ustvarjanje z Božjo Besedo   str. 124 

-Ko bi le vi vedeli da se je s križanjem žalostno končalo le Jezusovo življenje, medtem ko se 
je radost Kristusovega življenja začela z vstajenjem....                                                                
-Človek lahko išče zadovoljstvo v osebnih stvareh in pri tem pozabi na zakon ki pravi da bo 
izgubil to kar je pridobil za sebične cilje...                                                                      str. 125 

Zdravljenje, kot ga je izvajal Jezus   str. 127 
-Človek se mora, če se hoče naučiti odpuščati, povzdigniti do te mere da dobi moč odpuščati 
vse grehe in da ni Bog tisti ki odpušča ker Bog nima ničesar opraviti z grehi...             str. 128 
-Učil je da je bolezen posledica greha in da je odpuščanje važen dejavnik pri zdravljenju.. 
-Pomen odpuščanja...                                                                                                              
-Če vi odpustite drugim njihove grehe bo tudi nebeški Oče odpustil vam...                         
-Kaj je Oče?                                                                                                                     str. 129 
-Pomen izreka: Spoznajte Resnico in Resnica vas bo osvobodila...                            
-Če mi sebi in drugim pošiljamo resnično dobre misli si pripravljamo dobro žetev...    str. 130 
-Na kak način je zdravil Jezus...                                                                           str. 131-133 
-Misel je največja moč v Univerzumu...                                                                      str. 132 

Jezus in Buda   str. 134 
-Primer ko je 9 letna deklica prosila Emilovo mamo če lahko pozdravi njenega brata ker se je 
pri padcu poškodoval hrbtenico…                                                                                   str. 134 
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-Saj je Jezus rekel: "Kdor veruje vame, bo dela, ki jih opravljam, opravljal tudi sam in še 
večja kot ta bo opravljal…                                                                                               str. 136 
-Kmalu boste spoznali da sta zavedanje cilja in trud za dosego cilja najmočnejše sredstvo za 
uresničitev katere koli stvari…                                                                                        str. 137 
-Kristusa lahko izrazite tako, da Ga vidite ustoličenega v svojem srcu…                       str. 138 

Bratstvo ljudi   str. 140 
-Primer ko je 9 letna deklica ozdravila slepo ženo (že 25 let) in začne govorit ang…   str. 140 
-Sposobnosti človeškega izražanja nimajo nobenih meja…                                            str. 141 
-Prišel je čas, ko moramo izbrati med pripadnostjo veri ali Bratstvu ljudi. Verske dogme so si 
izmislili ljudje. Vera, ki premika gore, še vedno spi v semenu tega načrta…                 str. 142 

Ključ za vrata življenja   str. 143 
-Cilj dosežete hitreje če odvržete vsako materialnost skupaj z zakoni ki vas vežejo nanjo..str. 144 

Duh je izvirna sila in uboga naše ukaze   str. 146 
-Bil je čas, ko se je človek polno zavedal sebe kot spodbujevalnega središča ter svoje 
dediščine in oblasti. Zavestno je živel v stanju, ki mu vi rečete Nebesa…                                            
-Ni več daleč, ko vam bo znanost dala dokaze o tem, da stvari niso materialne… Fizikalna 
znanost še ne razume te sile, ker je nedejavna, to pa je zato, ker ni prepoznana…         str. 148 
-Duh je izvorna nihajoča sila. In vi lahko vstopite v Duh in uporabite Njegovo Moč tko da 
sprejmete oziroma veste da On obstaja. Potem Mu pustite da pride in Duh bo ubogal vaše 
ukaze. Za vas postane vsemočni izvor stalnega in prvobitnega Življenja prav v vas samih…         
-Več kot odpošljete te moči, več vam je priteče…. To ne pomeni, da se zaprete v sobico in se 
tam skrijete. Postati morate tihi prav tam, kjer ste, četudi v nemirnem, poslovnem 
življenju, pod najtežjimi življenjskimi pogoji…                                                                                          
- Zunanja dejavnost ni nič v primerjavi z veliko dejavnostjo, ki jo zdaj spoznavate in ste eno 
z njo. To pomeni postati miren prav tam, kjer ste…                                                       str. 149 
- Kaj je Bog? Kje je Bog na katerega so usmerjene oz osredotočene vse vaše misli?   
- V trenutku, ko z vsem srcem rečete, da je Bog v Svojem Svetem Templju in veste, da je ta 
tempelj vaše čisto telo, prav tako kot ste zdaj tukaj v njem, tedaj ste resnični Kristus...str. 150 
- Kot 1. morate vedeti da ta moč obstaja nato jo morate uporabiti s popolnim zaupanjem...str. 151 

Zaščita z Božjo Lučjo   str. 153 
- Nekdo izmed nas je vprašal: "Kako lahko izrazimo to Luč in jo praktično uporabimo?  
- S temi Svetlobnimi žarki lahko prav tako odpošljete tako močne impulze električne 
energije, da bo telo tistega, ki vas poskuša raniti, uničeno…                                          str. 154 
- V vašem telesu je sedem središč, ki jih lahko uporabite kot žaromete. Lahko zažarijo veliko 
bolj kot katerakoli umetna svetloba…                                                                            str. 156 
-Pošiljajte ljubezen tistim ki vam hočejo zlo. Energije ki vam bodo poslali bodo dobili nazaj.. 
-Slike zla, ki so jih odposlali, odražajo nižjega človeka v njih, ki se bori z vsem, kar smatra 
za sovražno. V resnici se borijo s slikami svojih lastnih nižjih jazov. Te slike spreminjajo 
njihove prijatelje v sovražnike in usmerjajo brata proti bratu… 
- Človek ne more hoteti ubiti svojega brata, ne da bi tudi sebi ustvaril to isto zlo…      str. 157 

Jezusova molitev v tišini za zaščito vasi pred tolpo razbojnikov    str 158 
-Primer kako je Jezus zaustavil tolpo razbojnikov…                                                     str. 160 

Trojstvo: človek-Kristus, Kristus Boga in BOG    str. 161 
-Jezus razlaga da žarki Svetlobe ki so naslikani kako prihajajo do mene iz Nebes, v resnici 
izžarevajo iz mojega telesa…                                                                                  str. 163, 164 

Dvig od človeka k Bogu   str.   165 
Vi ste odrešitelj samega sebe – Živi Kristus   str. 170 

Tihi glas Boga govori skozi človeka   str. 173 
-Ne potrebujete nobenih slik o Meni, niti o sebi samih ne… Tako se ne boste obračali na 
izmišljene bogove, ampak boste vedeli, da ste vi sami Bog…                                   str. 174 
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-Ne delajte si nobenih vrezanih podob ali česarkoli, kar je na nebu ali na Zemlji ali v vodah 
Zemlje. Ne oblikujte nobene snovi v kakršnokoli podobo ali idol. Ne priklanjajte se pred 
nobeno stvaritvijo, niti ji ne služite…                                                                              str. 174 
- Prav tako razumem smisel besed: "Zgradite mi hram v svoji notranjosti, da lahko JAZ SEM 
prebiva med vami." Ker ta JAZ SEM je vaš Bog in vi ste enaki temu JAZ SEM-u. To se ne 
nanaša na nobeno cerkev ali organizacijo…                                                                    str. 176 

Človek postane to, kar idealizira   str. 177 
 ¨JAZ SEM¨ je Resnični Jaz, ki izraža Boga   str.   181 

-Kaj je A-U-M? 
-V angleščini se uporablja skrajšana oblika OM… 
-Pravilna uporaba v hindujščini je A-U-M…      str. 182, 183 

Obstaja le En Bog   str. 186 
- Ko molite k Bogu z JAZ SEM v neposrednem stiku z vso Univerzalno Energijo Življenja, 
jo uporabljate v neomejenem obsegu…                                                                           str. 190 

Izžarevanja Kozmičnih Svetlobnih nihanj   str. 191 
Uporaba in učinkovanje Besede "BOG"    str. 196 

-Besedo BOG uporabljajmo pogosto kot je le mogoče; ponavljajmo jo ves čas. "Besede BOG 
ne morete nikoli izgovarjati ali uporabljati preveč.…                                                     str. 196 
-Če le enkrat izgovorite besedo BOG s polnim zavedanjem njenega pomena ne bo vaše telo 
nikoli več padlo nazaj na stopnjo nihanj na kateri je bilo prej ste izgovorili besedo BOG... 
-Zakaj ima beseda BOG tolikšno moč?                                                                           str. 197 
- Zaradi te vsemočne Besede je vaše Sveto Pismo tako dolgo obdržalo svoj vpliv… 
-Mnogi berejo Sveto Pismo dobesedno, ne da bi bili pozorni na resnični duhovni smisel…       str. 198 
-Pisano je, da so bile moje zadnje besede na križu: "Moj Bog, moj Bog zakaj si me zapustil?"  
To je popolnoma napačno zapisano…                                                  str. 201, 202 

O strahu pred živalmi   str. 203 
-Živali, ki ne zaznajo nobenih nihanj strahu, ljudi ne vidijo več kot nekaj, kar bi jim služilo 
za hrano. Vidijo jih enako kot vidijo drevesa, travo ali hiše. Žival gre lahko skozi vas in 
izbere za plen tistega, ki oddaja največ nihanj strahu. Ta ista žival gre mimo nepremičnega 
telesa, ki leži na tleh in teče v vas ter zagrabi nekoga, ki se jo boji…. 
-Če se približate živali kot sovražniku, ste lahko sigurni, da imate opravka s sovražnikom. Če 
jo ljubite kot brata, imate v njej prijatelja in zaščitnika…                                        str. 203 

Vladanje Boga in človeka skupaj   str. 204 
-O kralju Salomonu…                                                                                                      str. 204 
-Dajaj brez pričakovanja nagrade in nagrade ne boš mogel izmeriti. Najprej podari ljubezen 
Bogu in nato celotnemu svetu. Ko se ta ljubezen (potem ko je obkrožila vso Zemljo) vrne k 
tebi, je pomnožena za desettisočkrat. Ali obstaja na Zemlji prostor za takšno obilje?          
-Zakaj je kralj Salomon propadel…                                                                               str. 205 
-Karma je le posledica neskladij in nasprotovanj, ki smo jih povzročili. Namesto 
maščevanja raje izberite odpuščanje. S tem se izognete vsakemu vzroku za karmo, ker 
karma obstaja le v mislih tistih, ki so jo odločeni ustvarjati. Odstranite vzrok ali ga 
zamenjajte z višjimi življenjskimi stališči in bodo nižje okoliščine izginile same od sebe. 
Nihanja svojega telesa lahko dvignete iznad tistih, ki dopuščajo karmo…                    str. 206 

Borbe in zastoji na Poti   str. 207 
-Ko sta telo in um v miru, nebeški navdihi najvišjega Principa preplavljajo naše duše s čisto 
Lučjo Življenja in Moči. Luč v nas zažari…                                                           str. 207, 208 

Zmagoviti Kristus   str. 212 
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Kazalo  JAZ SEM 1 
 

Uvod   str. 7 
-To Znanje je treba sprejeti zavestno in ga postopno integrirati v svoje življenje. Lahkomiselni 
pristopi lahko pripeljejo do nasprotnih rezultatov. Kdor želi to Znanje le preizkusiti, naj ve: ne 
pregrešite se nad Zakonom Življenja, kajti vsaka akcija izzove ustrezno reakcijo…                
-Z temi vprš. lahko preverite koliko je vaše življenje že v skladu z Zakoni Življenja…    str. 8  

»JAZ  SEM«    str. 11 
-Pomen nauka vnebovzetih mojstrov o »JAZ SEM«                                                   str. 11, 12 

Predgovor - Godfre Ray King   str. 17,18 
Srečanje z Mojstrom   str. 19 

-Z Ljubeznijo in čaščenjem Velikega jaza v svoji notranjosti osredotoči svojo pozornost na 
Resnico, zdravje, svobodo, mir, obilje ali katerokoli drugo stvar, ki si jo želiš z dobrim 
namenom. Nenehno ohranjaj željeno stvar v svoji zavesti in občutkih, saj ti jo bo to prineslo 
v tvoj svet in uporabo tako gotovo, kot obstaja veliki Zakon magnetne privlačnosti v 
Univerzumu. Večni zakon Življenja je: Kar misliš in čutiš, to ustvariš v obliko. Kjer so tvoje 
misli, tam si tudi ti, ker ti si zavest; in na kar meditiraš, to postajaš….                            str. 21  
-Vsakdo mora z lastno voljo nadzirati svojo zunanjo zavest, da se lahko dvigne iz neskladnih 
situacij… Kajti šele takrat bo sposoben odbiti vsa neskladja iz svoje okolice in jim preprečiti, 
da bi vstopila v njegov um in telo…                                                                                  str. 23 
Odredba: za obvladanje samega sebe in utišanje uma in telesa…                                   str. 24 
-Povprečen človek porabi veliko časa za kritiziranje, obsojanje in obtoževanje drugih ljudi, 
situacij in stvari… Če ta čas porabite za to meditacijo Luči… si boste ustvarili Nebesa na 
Zemlji. Nič ni nemogoče. Luč vedno zmaga!...                                                                                    
-Vsakdo na tej Zemlji ima ves potreben čas, da stori, kar si res želi storiti…                   str. 25 
-Saint Germain govori Godfre-ju: "Moj sin,« je takoj začel odgovarjati na moje misli, 
"poznam te že eone. Z zavestnim trudom si dvignil svoje misli in tako omogočil, da se ti zdaj 
približam na ta način. Medtem ko sem bil vedno v stiku s teboj, kadar sva bila v fino snovnih 
telesih, si…            
-Človeštvo se čudi tem stvarem, toda povem ti, nam ni nič težje menjati svoja telesa in 
dejavnosti kot je navadnemu človeku zamenjati obleko…                                                str. 26 
-Vsak ima v sebi Božanski plamen Življenja in ta njegov Božji jaz ima vrhovno moč nad 
vsem kjerkoli v Univerzumu. Če se posameznik zaradi svoje miselne togosti ne potrudi 
spremeniti svojih starih navad uma in telesa, ostane ujet v prepričanja, ki si jih je sam 
nadel…                                                                                                                               str. 27 
-Saint Germain popelje Godfreja Ray Kinga v njegova prejšnja življenja…              str. 27-30 
-Obstaja le en način da se izogne kozmičnemu krogu vzroka in učinka zaradi katerega je 
potrebna reinkarnacija: to je z zavestnim trudom da se spozna in živi zakon Življenja…str. 31 
-Godfre se sreča z panterjem…                                                                                    str. 32, 33 

Projecirana zavest   str. 34 
-Dokaz razširjene zavesti je, da lahko nekdo točno v istem trenutku sliši glas osebe, s katero 
govori v neki sobi, in zvonenje telefona nekje drugje v hiši…                                   str. 35, 36 
-Večna mladost je Božji plamen, ki se nahaja v človeškem telesu… 
-Mladost in lepoto uma in telesa lahko ohranjajo samo tisti, ki so dovolj močni, da iz sebe 
izvržejo vsa neskladja….                                                                                                   str. 37 
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-Misli so edina stvar v Univerzumu, ki ustvarjajo nihaje, s katerimi lahko določite lastnosti 
tej večno tekoči Energiji s tem, kar želite, da se izrazi v vašem življenju in svetu…  
-Napačne misli pridejo le od vtisov, ki jih razum sprejme iz zunanjega sveta…              str. 38 
-Utišanje vseh čustev z zavestnim ukazom volje je nujno…                                             str. 39 
-Takšen nadzor ni lahka stvar za ljudi v zahodnem svetu, ker je temperament večine ljudi na 
teh področjih čuten, čustven in nagel. Te karakteristike so energija ogromne moči in morajo 
biti nadzorovane, ohranjene v sebi in sproščene samo z zavestno usmeritvijo za izvršitev 
nečesa koristnega. Dokler posameznik ne opazi izgube svoje energije in se je ne nauči 
ohranjati in popolnoma upravljati z njo, tako dolgo ne bo naredil trajnega napredka… 
-Ko nekdo iskreno uporablja afirmacije in Odredbe, bo dosegel polno uresničenje tega, kar 
potrjuje. Kajti njihova uporaba ni nič drugega kot vztrajno usmerjanje pozornosti zunanjega 
uma na Resnico, ki jo polno sprejema v svojih občutkih - kajti občutki so dejanska Božja 
energija, ki se sprosti, da izvrši to, kar potrjujemo z afirmacijami in Odredbami…                                
-Pravilna želja je globlja od molitve. Tako z uporabo afirmacij posameznik dvigne svoj 
zunanji jaz v polno sprejetje Resnice ter s pozitivnimi občutki in globokim sprejetjem 
tega, kar želi, ustvari vse potrebno, da se to dejansko izvrši…                                   str. 40 

Kraljevski Teton   str. 42 
-Saint Germain pelje Godfre-ja v Kreljevski Teton kateri obstaja še iz časa pred potopom 
Atlantide se pravi več kot 12.000 let… 
- Mi (Vnebovzeti mojstri) smo tisti, ki v resnici upravljamo z bogastvom sveta in to 
uporabljamo kot preizkus moči posameznikove duše…                                             str. 43, 44 
-Jezusov prihod je bil za ljudi našega sveta iniciacija v proces Vnebovzetja ter kozmična 
zapoved, da se uporabi moč Božanske ljubezni v vseh nadalnjih dejavnostih. To izlivanje 
njegove Ljubezni Zemlji v njenem najtemačnejšem obdobju je prineslo rojstvo Kristusovega 
otroka v posamezniku…                                                                                                   str. 45 
-Z vizualizacijo uporabljate eno najmočnejših sredstev…                                    str. 46, 47 
-Vse dokler si nekdo zamišlja sile, ki so nasprotne Bogu, ne more nikoli spoznati Boga… 
-Nič več energije ni potrebno za to, da si nekdo zamisli oziroma predstavlja Popolnost, 
kot jo je potrebno za to, da si zamisli oziroma predstavlja nepopolnost…                str. 48 
-V svojem umu ne določajte nobenih časovnih rokov za dosego rezultatov…                 str. 49 

Vnebovzeti  Mojstri   str. 50 
-Obstaja način, s katerim lahko vsak pride v stik z Vnebovzetimi mojstri …         str. 53 in 55 
-Kdor išče stik z Vnebovzetim mojstrom brez potrebne priprave, je podoben otroku v vrtcu, 
ki želi priti do univerzitetnega profesorja in hoče, da se pri njem uči abecedo…        
-Le ena vstopnica je do Prisotnosti teh Velikih, to je Ljubezen, ki jo dovolj veliki meri 
pošljete svojemu Božanskemu jazu in Njim…                                                            str. 53, 54 

Pokopana mesta Amazonke   str. 57 
-Hoja po vodi s pomočjo električnega polja… veliko lažje jo je usmeriti z mislimi kot pa z 
kakršnimikoli fizičnimi aparati…                                                                                      str. 59 

Ljubezen – Zakon življenja   str. 65 
-Obstaja le en zakon Življenja in to je Ljubezen in kdor ne upošteva te večne zapovedi ne 
more in ne bo mogel ohraniti fizičnega telesa ker vse kar ni Ljubezen razgrajuje fizično 
telo… 
-Z uporabo Svetlobnega in Zvočnega žarka izničite čas in prostor…O dvomu, nezaupanju in 
sumu…                                                                                                                               str. 65 

Vseprisotna Božja moč   str. 67 
-Stalno oddajanje občutka Božanske Ljubezni in Miru brezpogojno vsaki osebi in stvari (ne 
glede na to, ali misliš, da si ona to zasluži ali ne) je čarobni ključ, ki odklene vrata in v 
trenutku sprosti to mogočno notranjo Božjo moč…                                                          str. 75 

Venera obišče Kraljevski Teton   str. 80 
-Zemlja vstopa v Zlato kristalno dobo. Da se človeštvo vrne v svojo izvorno čistost Življenja, 
bo prišlo do očiščevalnih postopkov skozi katastrofe…                                                    str. 82 
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-Zgodile se bodo velike naravne spremembe. Dve veliki središči Luči bosta človeštvu izlili 
svoje blagoslove: eno je veličastna sijoča Prisotnost Šambale S svojim zaslepljujočim 
izžarevanjem; drugo bo v ZDA, vendar zunanjemu svetu zdaj še ne bo razodeto, kje je ta 
točka…                                                                                                                         str. 82, 83 
-O prehodu v novo dobo…                                                                                                str. 83 

2. del iz knjige  ČAROBNA  PRISOTNOST - Godfreja Raya Kinga    str. 87 
-Namen knjige je razodeti področje Božanskega jaza, Prisotnosti 'JAZ SEM'…             str. 89 

Srečanje   str. 91 
Razodetje   str. 93 

-Saint Germain pove Danielu da mu je prejšnjo noč eden od njegovih delavcev hotel vzeti 
življenje ter da mu je on to preprečil tko da je vanj usmeril blisk el. Sile…                            
-Razlaga kako pride do Vnebovzetja…                                                                         str. 93 
-Tako imenovana smrt je le priložnost za počitek in ponovno uglasitev osebne zavesti…  
-V otroštvu in mladosti je zgradba fizičnega telesa lepa, močna in prilagodljiva. Ko pa nekdo 
dovoli, da se neskladne misli in občutki več let izražajo v njegovem osebnem jazu, postane 
njegovo telo onemoglo in razpade, ker zunanja zavest ni poslušna enemu zakonu Življenja - 
Ljubezni, Harmoniji in Miru!...                                                                                         str. 94 
-Žalovanje ob smrti ljubljene osebe je sebičnost… Ko nekdo misli na ljubljeno osebo ki je že 
preminula je v trenutku s to osebo v svojem Višjem mentalnem telesu… 
-Če resnično ljubimo naša ljubezen ne more nikoli miniti, v resnični Božanski ljubezni ne 
obstaja ločenost, to kar čuti ločenost ni ljubezen…                                                           str. 95 
-Samopomilovanje je eden najsubtilnejših in zahrbtnih načinov, s katerim zle sile zlomijo 
posameznikovo odpornost in ga naredijo negativnega… 
-Zaradi samopomilovanja se pozornost posameznikove zavesti popolnoma absorbira v 
nepomembne majhne človeške nekoristne želje fizičnega telesa…                                  str. 96 
-Lahko se doseže rezultate tudi le z uporabo razuma, ampak to so le nepopolne informacije… 
-Vsi vzorci Popolnosti so shranjeni znotraj vsevedne Prisotnosti 'JAZ SEM' in se ne morejo 
nikoli izraziti v fizičnem svetu, dokler niso zunanje dejavnosti uma (ki so razumska zavest) 
razsvetljene z Žarkom zlate luči, ki prihaja iz srca Telesa luči, Prisotnosti - 'JAZ SEM'.str. 98 
-Pris. 'JAZ SEM' je znotraj Telesa luči vsakogar pbl. 4-5m ali več nad telesom…  str. 99 
-Skozi svojo zavest lahko vsak sprosti neomejeno moč Mogočne Prisotnosti 'JAZ SEM'. Ko 
nekdo disciplinira svoje zunanje lastnosti in jih naredi poslušne svoji zavestni Popolnosti, je 
sposoben sprostiti tok te ogromne Moči skozi sebe in jo ustvarjalno uporabiti…  
-Ko ustvarite dovolj Božanske ljubezni in jo pošljete v vse zunanje dejavnosti, lahko s svojo 
M. P. 'JAZ SEM' odredite karkoli hočete in vaše prošnje oziroma zahteve so vselej 
izpolnjene. Lahko greste v džunglo med divje živali in se vam ne bo nič zgodilo…     str. 100 

V votlini simbolov   str. 104 
-Mogočna Prisotnost 'JAZ SEM' v posamezniku ne pozna časa, prostora ali pogojev. Le v 
zunanjem umu oziroma človeški čutni zavesti se pojavi zamisel teh omejitev…           str. 107 
-Davidovo Vnebovzetje…                                                                                     str. 107, 108 

Božanska romanca   str. 110 
-Svoje telo glejte in občutite kot čist Bel plamen, ki oddaja dolge žarke Luči. Ta Plamen je 
vaš Resnični jaz - Mogočna Prisotnost 'JAZ SEM', polna Kristusova popolnost. Ti žarki so 
Božanski um ali dejavna Ljubezen. Luč, ki si jo tako zamišljate, je elektronska Snov, ki jo v 
hinduizmu imenujejo prana…                                                                                          str. 111 
-Dva Žarka dvojčka…                                                                                       str. 112 in 115 
-Popolno večno Telo luči se nahaja 4-5m nad fizičnim telesom vsakogar. Če pa je neka oseba 
zelo uničevalna in ima nizka nihanja, je Telo luči bolj oddaljeno od nje…                           
-V verskih razlagah so to Telo luči označili kot Angela varuha. Ono je to in še več…         
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-Iz Srčnega centra Telesa luči teče Življenjsko bistvo oziroma Tekoča luč, ki vstopi v fizično 
telo skozi epifizo in polni živčni sistem. Ta tekoči Beli ogenj teče po živcih, kot teče kri po 
žilah. Prav tako povzroča utripanje srca, premikanje mišic telesa, polni z Lučjo celice 
možganov in omogoča da hodimo, premikamo roke ...                                                  str. 114 
-Kdor lahko z notranjim vidom opazuje Življenjski tok močnega, zdravega otroka, bo videl v 
živcih njegovega telesa polno te sijoče bele Tekoče luči…                                            str. 115 
-Seme v moškem in ženski služi le za ustvarjanje telesa, v katerega se bo lahko... str. 115 
-Namesto trošenja te Tekoče luči v spolni čutnosti in nezmernosti (zaradi česar postane 
telo onemoglo… ) to energijo uporabite v čudoviti, idealni ustvarjalni dejavnosti…          
-Če se to Življenjsko bistvo usmeri na spolni center za spolno zadovoljevanje, namesto 
za ustvarjanje novega fizičnega telesa za drugo dušo, se začne razgradnja fizičnega 
telesa…                                                                                                                           str. 116   
-Čas za dosešt Mojstrstvo se zelo skrajša ko se dojame, da je telo tempelj Mogočne 
Prisotnosti 'JAZ SEM', Boga, in da je energija, ki premika telo, sam najvišji živi Bog… 
-To je vidna, otipljiva Prisotnost, ki se nahaja malo nad fizičnim telesom. Lahko govorite z 
Njo in prejmete jasne odgovore, popolne usmeritve in čudovita razodetja…  
-Človeški dvomi in strahovi, vas lahko ovirajo pri sprejemanju Prisotnosti 'JAZ SEM'… 
-Nihče ne more nikoli doseči Mojstrstva nad človeškimi stvaritvami in doseči 
Vnebovzetja z razpoloženjem brezželjnosti, ker se brez želje do cilja se le tega ne more 
doseči…                                                                                                                          str. 119 
-Večina ljudi je stvaritev svojih čustev ker jih namesto modrosti uma v celoti upravljajo čustva… 
-Dokler posameznik ne vzame svojega čustvenega telesa v roke in…  
-P. 'JAZ SEM' shranjuje Svoje moči v čustvenem telesu posameznika. In od te čustvene 
energije je odvisno v kolikšni meri se doseže izpolnitev Bož. načrta Življenja… str. 120 
-Edino resnično služenje je trdno osredotočanje pozornosti na velikega Mojstra v 
notranjosti...  
-Vse dokler ni zunanji jaz polno ozaveščen, ima obdobja, ko se želi nevede šopiriti nad 
drugimi s svojo domišljavostjo in sposobnostmi… 
-Naj vas nobeno služenje nikoli ne prikrajša za potreben čas, da osredotočite svojo nedeljeno 
pozornost in sprejetje na svojega velikega notranjega Mojstra…                                  str. 125 

Velika  Zapoved   str. 128 
-Obstaja razlog zakaj Mojstri ne jedo mesa in zakaj ga naj ne bi tudi drugi…     str. 130 
-Uživanje mamil, alkohola, mesa, tobaka, sladkorja, soli in črne kave pušča v možganih 
snovi, ki jih je treba odstraniti, da se lahko sprosti vsa popolnost Prisotnosti 'JAZ SEM'… 
Odredba: za raztopit vse nepotrebne in nečiste snovi iz telesa…                                  str. 131  
-Vnebovzeti mojstri nikoli ne uporabljajo temnih sob...                                                 str. 132 
-Vnebovzeti Mojster ne sprejema nobenega plačila za pomoč kajti prva lastnost Mojstrstva je 
da je vse kar naredi Njegov prostovoljni dar ljubezenskega služenja svetu…                str. 134 

Poslanec Velikega Belega Bratstva   str. 137 
-Malo ljudi se zaveda, kako pogosto so v tesnem stiku z velikimi razsvetljenimi dušami, ki so  
često poslanci Vnebovzetih mojstrov…                                                                          str. 137 
-Vsak postane to, kar misli in čuti. Če meditirate na Mogočno Prisotnost 'JAZ SEM'...str. 138 
-Godfre sreča svoj žarek dvojček… Nekaj o žarkih dvojčkih…                              str. 138-140 

Skrivnostno sporočilo   str. 143 
-Najpomembnejše je da se vedno spominjajte svoje Mogočne Prisotnosti 'JAZ SEM' 
-Iskren učenec Luči lahko potegne polno Moč Božjega jaza v katerokoli situacijo in… 
-Vaša vizija je ena najmočnejših sposobnosti… 
-Povprečen človek ima danes v svojih mislih in občutkih cel kup zmedenih slik in…   str. 143 
-Vedeti morate, da modrost Mogočne Prisotnosti 'JAZ SEM' vedno usmerja vašo uporabo 
Njenih moči in življenja. Samo Ona ve, kaj je Popolnost za vas…                                 str. 144 
-Kdor z enim očesom iskati Luč, z drugim pa išče čutne užitke, ne bo prejel veliko Luči… 
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-Vnebovzeti mojstri so vedno dejavni v popolnem soglasju s Kozmičnim zakonom 
Ljubezni…Toda ne morejo in tudi ne bodo izpolnili življ. načrta za posameznika….   str. 145 
-Kdor ne sprejme svoje Prisotnosti 'JAZ SEM', odbija vse dobro in Izvor vsega dobrega. 
Kdor dopušča v svoji zavesti misli in občutke jeze, sovraštva, sebičnosti, kritiziranja, obsodb 
in dvomov do Prisotnosti 'JAZ SEM', se mu zaprejo vrata do Popolnosti…                  str. 146 
-Godfre in Saint Germain rešita Gaylorda iz vile ugrabiteljev…                                    str. 150 
-Saint Germain pozdravi bolno dekle…                                                                  str. 151, 152 

Zmagovita Moč   str. 153 
-S govorom misli (brez besed) prenašamo sporočila s slikami, mislimi in občutki, ki imajo jasen 
pomen. Taka komunikacija je še bolj razumljiva kot sporazumevanje z besedami…    str. 154 
-Zakon Življenja je dajati, ker le z dajanjem samega sebe se lahko razvijamo…           str. 155 
-Če se želite osvoboditi človeških omejitev morate vaditi v puščanju vsega kar je neuporabno 
-Večno odpuščanje vas za vedno popolnoma osvobodilo…                                      str. 155 
-To na kar čvrsto usmerjate svojo zavest ustvarite v sebi…                                            str. 156 
-Vsepovsod okoli nas je Univerzalna snov, ki jo imenujemo Kozmična luč in ki se v 
Svetem pismu omenja kot Sveti duh. To je čisto, osnovno Bistvo, iz katerega izhaja vse 
stvarstvo… 
-To je Neskončnost in lahko se obrnemo Nanjo kadarkoli in za karkoli potrebujemo…V 
njej je vsa Popolnost in iz nje izhaja vse, kar obstaja…                                            str. 157 

Vnebovzetje Daniela Rayborna   str. 158 
-Srečanje dveh žarkov dvojčkov, Zare in Davea…                                                         str. 159 
-Pomen zlata in njihova uporaba v duhovnem svetu…                                                   str. 161 
-Primer vnebovzetja Rayborna in njegovega žarka dvojčka…                                str. 162, 163 

Potovanje   str. 164 
-Leto, mladenka ki se v telesu nahaja že 300 let, govori o oblikovanju snovi iz nevidnega v vidno… 
-O upravljanju z elektroni oz poljem moči z zavedanjem mogočne prisotnosti JAZ SEM…  
-Vsak lahko reče JAZ SEM  ampak…. 
- Če je energija M. P. 'JAZ SEM' obarvana z mislimi in občutki ki se nanašajo le na poželenja 
fizičnega telesa, potem posameznik ne bo dosegel svojega popolnega ravnotežja…           str. 166, 167 
-Sonce je za celoten sistem, v katerem se nahaja, to kar je srce za človeško telo…       str. 168 
Odredba: za potovanje izven fizičnega telesa…                                                                   
-Ljubezen služi, kajti narava Ljubezni je, da služi. Samo poskušajte biti Ljubezen, ki ne želi 
posedovati, ker le tedaj je Ljubezen resnično Božanska…                                              str. 170 
- Mnogi porabijo veliko časa, da ljubijo pse, mačke … in tisoče drugih stvari, a zelo redko se 
najde kdo, ki bi vsaj 5 min v svojem celem življenju ljubil svoje lastno Božanstvo…  
-Ni sreče brez ljubezni… Kdor ljubi neko stvar ali človeka je srečen… Tudi skopuh ki ljubi 
svoje zlato je srečen vendar ne opazi da občutek sreče ne leži v zlatu temveč v oddajanju 
ljubezni 
-Vsako dobro stvar, ki jo kdajkoli uporabljamo, smo dobili od M. P. 'JAZ SEM'…      str. 172 

V palači Luči   str. 175 
-Nikoli se ne šalite z Božjimi močmi ne v mislih, ne v občutkih in ne v besedi, ker…  str. 175  
-Z namenom, da dosežete večje izražanje Boga v svojem življenju, morate postati zavestni 
Njegove Prisotnosti v sebi in Jo občutiti… 
-Če želite Modrost, se morate obrniti k edinemu izvoru Modrosti M. P. 'JAZ SEM'. 
-Čustvena stran človeka je ženska del zavesti v vsakomur, misli pa so moška…           str. 177 
-Molitev je… Zato naj molitev ne bo prosjačenje 'Želim si' ali 'O, Gospod, daj nam .., ampak 
naj je izliv Ljubezni in hvaležnosti Prisotnosti za vse, kar nam daje v življenju…        str. 178 
-Veliki Božanski Usmerjevalec – Great Divine Director…                                            str. 186 

3. Del – Navodila Vnebovzetega Mojstra   str. 191 
Obrnjen 'SEM' k večnemu Sončnemu vzhodu v sebi  - Saint Germain    str. 194 

Odredba: katera požene v dejavnost mogočno Moč…                                                  str. 194 
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Slišati, upati se, storiti in biti tiho - Saint Germain   str. 195 
Če se spuščate v razprave o svojem Notranjem vodstvu z drugimi, ki morda imajo ali pa 
nimajo istih pogledov, lahko s tem pogosto povzročite, da postanete negotovi vase…  str. 196 

Božja dejavnost   str. 198 
-Vedno se zavedajte, da je Bog vzdržujoča Moč vseh stvari. Pri vsaki uporabi Zakona vedite, 
da vedno vi določate lastnosti, ki jih želite doseči in izraziti…                                                 
Odredba: za denar…                                                                                                      str. 199 

Najvišja gora v sebi – Saint Germain   str. 202 
-Resnično Vnebovzetje se za vsakega začne veliko prej preden povzdigne svoje telo…  
-Ko se nekdo zaveda tega dejstva da je njegova zavest osredotočena na najvišji center v 
glavi…Od te točke dalje mu je dano veliko več pomoči…                                            
Odredba: kadar želite doseči neko stvar, je dobro da si to afirmirate in napišete..str. 202, 203 

Trdni kot diamant pred zunanjim vplivom – Saint Germain   str. 204 
-Ena najpomembnejših stvari za vse človeštvo in še posebej za učence Luči je, da postanejo 
trdni kot diamant proti vsem zunanjim vplivom… 
Odredba: proti zunanjim vplivom…                                                                              str. 204 

Gospodar energije - Saint Germain   str. 206 
Odredba: za usmerjanje misli in toka energije navzgor…                                             str. 206 

Dvig zavesti  - Saint Germain   str. 208 
-Ko svojo zavest neomajno osredotočite na najvišji center v področju epifize in hipofize, 
spoznate in privabite tokove, žarke Luči in Ljubezni iz Telesa luči svoje lastne P. 'JAZ SEM' 
in prav tako pomoč mogočnih Vnehovzetih mojstrov iz Njihovega področja dejavnosti.str. 208 

Dve struni harfe duše - Saint Germain   str. 210 
-Kdo so Kerubi…                                                                                                                    
-Hrbtenična tokova na levi in desni strani hrbtenice…                                           str. 210, 211 

Mojstrstvo zunanjih okoliščin - Saint Germain   str. 213 
Odredbe: za denar…                                                                                               str. 214, 215                          

Ustoličite svojo lastno Božanskost - Saint Germain   str. 217 
Odredba: ko se pojavi nek problem, ni pomembno kaj…                                             str. 217 

Dejavna Moč - Saint Germain   str. 220 
-Ko delate nekaj konstruktivnega imate za seboj moč univerzuma ki vas uboga… 
-Samopomilovanje je najmočnejša razgrajevalna sila ki lahko deluje v vaši zavesti…  str. 220 
-Kar povzroči navidezen neuspeh je prisotnost zelo subtilne zaskrbljenosti, straha…   str. 221 

Zapovedujte kot Kristus - Saint Germain   str. 223 
Skozi zastor materije - Saint Germain   str. 225 

Sreča - Saint Germain   str. 228 
-Sreča je močna alkimija. Je eno najmočnejših sredstev, ki očisti človeške misli, občutke, 
čustva, um, telo, auro in svet posameznika…                                                                  str. 228 
-Kadar vas nekaj moti in se želite obrniti k Bogu, naredite naslednje…                         str. 229 

Notranja vizija - Saint Germain   str. 231 
Odredba: ko se vam pojavi slika ki sproži nižje miselne dejavnosti…              
Odredba: kadar ste zaspani, a želite biti budni…                                                           str. 232 
-Obstaja sedem Božjih žarkov…                                                                                     str. 233 

Božja energija - Saint Germain   str. 234 
-Če ste fizično utrujeni in potrebujete počitek, se usedite v udoben položaj in…          
-Do utrujenosti od zunanjih dejavnosti pride zaradi pomanjkanja radosti v tem kar delate… 
-Mnogi mislijo da mogočno Božjo energijo morajo načrpati od nekod…              str. 234, 235 

Vsevidno oko - Saint Germain   str. 237 
-Kaj je vsevidno oko… 
Odredba: za bolečine v telesu…  
-Če pride do stalnega toka ali povezave Luči med epifizo in hipofizo, lahko ves čas vidimo 
vsepovsod in skozi vse stvari…                                                                               str. 238, 239 
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-V zavesti imate vse moči, da oblikujete svoj um in telo v karkoli želite…                   str. 239 
Notranja dejavnost - Saint Germain   str. 241 

-Preživite vsaj 3–5 min v čistem vizualiziranju Vsevidnega očesa…                             str. 241 
Odredba: za misli kritiziranja, obsojanja ali ocenjevanja kogarkoli…  
-Ljudje bi lahko govorili z posameznimi deli svojega telesa prav kot z otrokom…       str. 242 
-Nesmiselno je da mislimo da je katerakoli Božja snov po naravi škodljiva…  
-Zakaj mesojeda hrana ne ustreza človeškemu telesu…                                                  str. 243 

Širitev Božjega jaza  - Saint Germain   str. 246 
Gospodar svojih misli, občutkov in čustev - Saint Germain   str. 250 

-Glede kritiziranja, obsojanja in opravljanja…                                                                str. 252 
Večni Božanski spomin - Saint Germain   str. 254 

-Povprečna oseba uporablja le okoli pet odstotkov svojih možganov… 
-Če pozabite nekaj, je to zato, ker v možganih ni dovolj Luči… 
Odredba: kritiziranje, obtoževanje, obsojanje...                                                             str. 254 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 52 

 
 

Kazalo  JAZ SEM 2 
 

Uvod 
-Ob branju teh knjig se vam zdi, da je uporaba Božje moči JAZ SEM zelo enostavna..str. 7, 8 
-Tekom sedanje širitve luči na zemlji je nujno da ohranite železni nadzor nad svojimi občutki mislimi 
in besedami.. še nikoli v zgodovini planeta ni bilo to tako pomembno kot je zdaj..                         str. 9 

Priznanje Prisotnosti JAZ SEM  str. 10 
Preproste misli  str. 11 

Ljubljeni Saint Germain, ljubljeni Jezus in Veliki Vnebovzeti Mojstri  str. 12 
-Vnebovzeti mojstri nas neštetokrat ščitijo pred destruktivnimi silami….. vendar pa ne 
morejo izpolniti našega življenskega načrta..                                                              str. 12, 13 
-Prosimo vas da ne verjamete slepo temu kar vam govorimo, temveč da si sami dokažete 
vsako tukaj podano besedo….                                                                                           str. 15 
-Takšen nauk kot je podan tukaj, ni bil nikoli dan učencem preden niso imeli za sabo tri leta 
poskusne dobe v Zatočiščih Vnebovzetih mojstrov.. današnje razmere v svetu so takšne da.. 
-Potreba po pomoči zemeljskim otrokom je danes tako velika da Vnebovzeti mojstri so 
ponudili to mogočno znanje da lahko vsi prejmejo pomoč…                                           str. 21 
-Pomen odredbe JAZ SEM….                                                                                       str. 22 

Življenje je Božja Dejavnost – Saint Germain   str. 23 
-Ko rečete in občutite JAZ SEM, sprostite vir večnega Življenja...  
-Kadar uporabite izjavo z besedami JAZ niSEM…  
-Dinamit je manj nevaren, ker lahko uniči le telo…                                               str. 24-26 

JAZ SEM Vstajenje in Življenje – Saint Germain      str. 27 
-Pomen te odredbe…Ko je Jezus rekel: JAZ SEM Vstajenje in Življenje, je del enega 
najmogočnejših izrekov, kar se jih da izraziti…  
-Zelo pomembno je, da, kolikokrat le morete, razmišljate oz. meditirate na JAZ SEM… 
-Ne morete služiti dvema gospodarjema                                                                      str. 27, 28 
-Obvladovanje spolne sile z odredbo JAZ SEM Vstajenje in Življenje..                     str. 30-32 

Elektronski krog   str. 34 
-Odpošiljanje destruktivnih misli… vsakič ko to storite… zakon odpuščanja…     str. 38 

Ustvarjalni ogenj  str. 39 
Odredba: za izničenje napak ki ste jih vede ali nevede ustvarili okoli sebe…                str. 40 
Odredba: če občutite da vam zmanjkuje energije…                                                        str. 42 
Odredba: če želite priti v stik ali za prisotnost velikih Vnebovzetih…                           str. 44 

Dejavnost JAZ SEM   str. 45 
Odredba: ko moramo nujno narediti nekaj v zunanjem svetu…                                      str. 48 
-Spoznajte da je, ko rečete JAZ SEM vse kar odredite, nemudoma vsemočno storjeno...str. 49 
Odredbe: za zdravljenje telesa… za strah…                                                               str. 50-53 

Zakon lastnega bitja  str. 54 
-Mnogokrat sem pomagal učencem da brez vaje razvijejo lepo in mišično telo…   str. 56 
-Vedno poskušajte razumeti spolne dejavnosti nekoga drugega in poskušajte dvigniti zavest 
tega posameznika z usmerjanjem njegove pozornosti na nek višji ideal…  
-Če so ob spočetju novega telesa misli in občutki očeta in matere skladni…             str. 58, 59 

Poslušnost notranji Prisotnosti  str. 60 
-Ko rečemo JAZ SEM, s tem v resnici potrdimo Bog v meni je…                             str. 62 
-Vsak naj pazi, da ne bo uporabljal JAZ SEM v negativnih izrazih.. bolan SEM…         str. 63 
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-Ko rečete JAZ SEM, vede ali nevede poženete dejavnost polne Božje energije v sebi..        str. 63 
Samoobvladanje  str. 66 

-Misli in občutki so najmočnejša in edina ustvarjalna moč v Univerzumu…                   str. 67 
-Pozornost je kanal, po katerem teče mogočna Božja energija tja, kamor jo usmerite… 
-Precipitiranje zlata iz nevidnega v vidno je tako preprosto kot dihanje, ko…  
-Pozornost: Vsakič, ko dovolite svoji pozornosti, da se čvrsto usmeri na neko stvar…   str. 69 

Tiha dejavnost  str. 70 
-Kaj je meditacija…                                                                                                                  
-Zakaj naj vsak, ki odpošilja kritiko ali sovraštvo…pokliče Zakon odpuščanja..       str. 71, 73 
Odredbe: za finančno svobodo in bogatstvo…                                                                str. 72 
Odredbe: preden zaspiš za katerega misliš da si ga kdaj prizadel…                                str. 74 
Odredbe: za na sodišče…                                                                                                 str. 76 

Vrhovna Inteligentna Dejavnost – Saint Germain str. 77 
-Negotovost vas pripelje do strahu kar ustvari napetost… Ko pridete v višje dejavno stanje 
ste vse bolj sproščeni… Vedno bodite mirni…                                                                 str. 80 
-O vseh teh naukih ne razpravljajte, temveč jih radostno vnesite v vsakdanje življenje...str. 81 

Vedno se zavestno zaščitite  – Saint Germain  str. 82 
Odredba: kdor ima ponavljajoče se fizične motnje v telesu…                                        str. 82 

Vsevedna Prisotnost in Moč – Saint Germain  str. 83 
-Kdor se želi  dvigniti k Božji prisotnosti JAZ SEM potrebuje vso energijo… 
-Zadovoljevanje spolnih potreb je najširša pot izgubljanja energije… 
-Čista Božja ljubezen ne gre nikoli nižje od srca… 
Odredba: za preusmerjanje spolne energije...                                                            str. 84, 85 

Vedno vse označite s Popolnostjo - Saint Germain  str. 87 
-Če ste lahko 6 tednov zavestni vsake misli… boste deležni najčudovitejših rezulatatov... 
Odredba: za upravljanje misli...                                                                                              
-Element časa... Konstruktivna stvar se izrazi takoj ko daste Prisotnosti JAZ SEM 
dovolj svobode...                                                                                                              str. 89 
-Čim nekaj odredite kot P. JAZ SEM se začne dejavno izražati Vsemogočni Bog... 
-Vedite da imate vso pravico in moč zapovedati zunanjim stvaritvam tišino... 
-Če štejete do 10, preden začnete govoriti, lahko obvladate vsako naglo težnjo... 
Odredba: za samoobvladanje... če pa vam je že nekaj neželjenega ušlo...                     str. 90 

Zapovedujoča Prisotnost - Saint Germain  str. 93 
Odredba: za odpuščanje ZAKON ODPUŠČANJA...                                                      str. 94 
-Vedite da nikoli ni učenec tisti ki izbere mojstra... 
Odredba: za stik z Vnebovzetimi mojstri...                                                                      str. 96 

Dajte vso pozornost le Bogu v sebi - Saint Germain  str. 97 
Odredba: za usmerjanje pozornosti na JAZ SEM...                                                         str. 97 
-Horoskop... Ne dovolite svoji pozornosti da se osredotoči na položaj zvezd... 
-Ne morete služiti dvema gospodarjema...  
Odredba: za negativne vplive zunanjega sveta...                                                  str. 98 in 123 

Dejavna Prisotnost - Saint Germain  str. 101 
Odredba: če potrebujete denar...                                                                                    str. 104 

Ne razpravljajte o Resnici - Saint Germain  str. 106 
-Učencem ki so bili v zatočiščih ni bilo dovoljeno razpravljati med seboj...            str. 107 

Vsak ima v sebi Veliki JAZ SEM - Saint Germain  str. 108 
Samo bodite - Saint Germain  str. 111 

-Kako narediti svoje telo lepo in simetrično... 
Odredba: za obliko telesa...                         
-Če ima kdo trebuh nepravilne oblike...                                                                           
-Zdravila imajo samo toliko moči kolikor jim sami pripišemo...  
-Kdor v sebi dopušča kritiziranje in obsojanje drugih...                                     str. 113-117 
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-Zakaj se Učenci Luči soočamo s neprijetnimi stvarmi ko postajamo tankočutni   
-V trenutku ko se usmerite v neko nepopolnost, jo začnete vabiti v lastno izkušnjo...str. 113-117 
-Vedno se usmerite k svojemu lastnemu Mojstrskemu jazu - Saint Germain  str. 118 
-Vedeti, upati se, storiti in biti tiho... 
-Če govorite o tem kar ste prejeli z ljudmi ki vas ne bodo podprli boste razsuli moč…      str. 119 

Psihično področje - Saint Germain  str. 121 
-Včasih duše, ko se jim odpre neka psihična sposobnost, sprejmejo zle sile tega sveta... 
-Ljudje ki so izgubili nadzor nad svojimi strastmi (spolnostjo, jezo...)...                 str. 122 
-Astrologija, sistemi prerokovanja, moč številk, spiritualizem...                              str. 123 
-Prisotnost JAZ SEM je Božje kraljestvo...                                                                str. 124 

Dvignite se v polnost svoje Božanskosti - Saint Germain  str. 125 
-Ko rečete JAZ SEM poženete v delovanje Moč ki bo udejanila vašo zahtevo... 
-S to energijo, JAZ SEM, lahko ustvarite vse kar potrebujete, zlato, hrano, obleko... 
-Edini razlog da se to na videz ne zgodi je da je nekje v vaši zavesti negotovost... 
-Z ponavljanjem se dobi moč nad vsemi 4 elementi (zemlja, voda, zrak in ogenj)... 
-Naravni element vaše duše je plamen... 
Odredba: Vsakomur lahko ogromno pomagate z naslednjo odredbo...                  str. 126-128 

Bodite ves čas budni - Saint Germain  str. 131 
-Ne sme se dovoliti razpravljanja ali neskladij znotraj skupine... zaustavitev 
razpravljanja je najhitrejši način da se zaustavi vsako neskladje...                         str. 132 
-Bolje je, četudi explozivno, izražanje da izraziš kar te bremeni kot pa...               str. 133 
-Celo znanstveniki so ugotovili da se celice telesa obnovijo prej kot v enem letu... 
-Če v enem letu odstranite neskladja bosta um in telo izrazila večno mladost...             str. 134 

Gospodar časa in prostora - Saint Germain  str. 135 
-Vsi ki so dosegli vnebovzetje so šli po poti sprejetja Velike Prisotnosti JAZ SEM...   str. 135 
-Jezus je z njegovim vnebovzetjem naredil večni zapis v eterični ovoj Zemlje...           str. 136 
-Ne razpravljajte o neskladnih stvareh več kot je potrebno, da se razume neka situacija...   
-Če je um zavzet z drugimi obveznostmi, lahko 1 x na uro odpošljete odredbo JAZ SEM…      str. 138 
Odredba: za pomanjkanje časa…                                                                                   str. 139 

Rešitev vsakega problema imate takoj pri roki - Saint Germain  str. 140 
-Razlog zakaj sem vas poučil o porabi Žarka oz Plamena….. 
-Vso pozornost morate dati svoji prisotnosti JAZ SEM če želite višji nivo…                str. 140 
Odredba: za povečanje pozornosti na JAZ SEM…                                                       str. 141 
-Rešitev vsakega problema imate takoj pri roki ker JAZ SEM vedno vsebuje vse v sebi…  
-Pomen Mantre OM  MANI  PADME  HUM… 
-OM je vzhodnjaški izraz za JAZ SEM…                                                                   str. 142 
-Če je vaše telo bolno je zato ker ste mu posvečali preveč pozornosti za vsako manjšo motnjo 
Odredba: za obvladovanje svojega fizičnega telesa…                                                   str. 143 

Zanesljiva zmaga str. 145 
-Pomembna je uporaba Prisotnosti JAZ SEM v vsakih stvareh…                          str. 145, 146 

Bodite svobodni - Saint Germain  str. 150 
-Spoznajte da človeško telo ni tako gosta stvaritev da se ne bi dalo upravljat z njim… str. 150 

Utišanje zunanjega - Saint Germain  str. 151 
-Ko se bodo ljudje naučili vzeti nazaj vso moč, ki so jo dali svojim izkrivljenim stvaritvam,                             
bodo videli, kako hitro vse te stvaritve izginejo… 
-Nobeno neskladje ne more obstajati če jo ne vzdržujejo misli in občutki ljudi… 
Odredba: za vsako neskladje oz omejitev…                                                                         
-Nikoli ne pozabite napolniti svoj um, telo, dom, svet z Prisotnostjo JAZ SEM…        str. 151 
-Ni važno kako ubog zgleda vaš položaj pokličite dejavnost Božje P. JAZ SEM…      str. 152 

Vsak lahko vedno izrazi svojo Božansko moč – Jezusov Govor   str. 153 
-Naj si nihče ne misli da je Prisotnost JAZ SEM dejavna neodvisno od naše volje…    str. 153 
-Na zemljo bodo prišle tolikšna svoboda, zdravje, obilje, in harmonija kot nikoli do zdaj.. 
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-Kdorkoli se nam pridruži v tej odredbi bo blagoslovljen za vse večne čase…              str. 155 
BOŽJI  JAZ   str. 159 

-Obstaja posebna skupina Vnebovzetih mojstrov ki svoje žarke izlivaj skozi zavest vseh    
posameznikov ki so odprti do njih ker le Vnebovzeta Mojstrska zavest ki je Mogočna 
Prisotnost JAZ SEM lahko obnovi red in mir na zemlji…                                              str. 159 

Samoohranjajoči plamen – Lotus Ray king   str. 161 
-Samoohranjajoči plamen je kristusov plamen v srcu vsakogar, ima tri ognjene zublje,         
modri (MOČ), rumeni oz zlati (MODROST), in rožnati (LJUBEZEN)…      
-Navodila za meditacijo z Samoohranjajočim plamenom…                                           str. 161 

Meč modrega plamena - Lotus Ray king   str. 162 
-Navodila za meditacijo z Mečem modrega plamena – za osvoboditev vseh vezi...str. 162 

Krog modrega plamena – Sanat Kumara   str. 163 
Oklep luči - Lotus Ray king   str. 164 

Vnebovzetje - Lotus Ray king   str. 166 
Zmaga vnebovzetja - Lotus Ray king   str. 168 

Razumevanje vnebovzetja - Lotus Ray king   str. 170 
-Jezus: Zapomnite si, Saint Germain je prinesel nadaljevanje tega kar sem jaz začel pred 2000 
leti. Vnebovzetje je resnično! Je praktično! Je dosegljivo vsemu človeštvu…                      str. 172 

Ste sonce iz Velikega Središčnega Sonca - Lotus Ray king   str. 173 
Razlaga Slike vašega Božjega jaza   str. 176 

-Vsakič ko odpošljete odredbo JAZ SEM se sprosti Luč iz Srca vašega Telesa luči 
(zgornja figura). Okrepi se Žarek luči ki teče iz Srca Pris. v srce fizičnega telesa (spodnja figura) 

-Kaj se dogaja ko prikličemo mogočno Prisotnost JAZ SEM…                                        
-Ko gledate sliko Mogočne Prisotnost JAZ SEM si s tem predstavljate Popolnost in jo vsak 
trenutek sprejemate oziroma vsrkavate v svoje občutke…                                      str. 176-178 

Križ modrega plamena – Veliki Božanski Usmerjevalec   str. 179 
-Če nimate slike tega kar bi radi potem ste odprti za energije ki jih izžarevajo ljudje okoli vas 
Odredba: Modrega plamena za odbit nebožanske stvaritve zunanjega sveta…            str. 179 

Steber Luči in Elektronski Krog - Veliki Božanski Usmerjevalec   str. 180 
-Kaj je Elektronski Krog in kaj je Steber Luči…                                                      str. 180 

Zakon Odpuščanja – Boginja Luči   str. 182 
-Ko kličete zakon odpuščanja ga pokličete za vse napake človeštva…                          str. 182 

Obračanje k Božji Prisotnosti JAZ SEM   str. 184 
-Navodila za obračanje k svoji prisotnosti JAZ SEM…                                                  str. 184 

Kristalna Kapa – Mercury   str. 186 
-Kristalna kapa izloči vse napačne ideje ter okrepi vse prave… 
-Na otrocih starih 2-3 leta se da zaščititi njihovo miselnost pred vplivi uničevalnih sil.str. 186 

Zdravljenje – Jezus   str. 187 
-Plamen Vijoličnega očiščevalnega plamena…                                                              str. 187 

Nebesa na Zemlji – Helios   str. 189 
Žarka dvojčka   str. 190 

O Jezusu – Sain Germain   str. 192 
-Nekoč bo vsak naredil vnebovzetje…  
-Moja želja je bila da pustim človeštvu zgled kajti eterični zapis mojega vnebovzetja je večen.. str 192 

Izreki iz Svetega Pisma – Jezus   str. 194-195 
Odredbe   str. 196-235 
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Kazalo  JAZ SEM 3 
 

Praktična uporaba odredb 
-Če vsak dan pokličete Ljubljeno M. P. JAZ SEM in Jo nekaj trenutkov zbrano častite, boste 
priča čudežem, ki jih bo to prineslo.. ponavljajte odredbe ko imate nekaj prostih trenutkov.. 
Odredbe: za povečanje usmerjanja na prisotnost JAZ SEM                                            str. 14 
Odredba: za zdravljenje telesa                                                                                         str. 15 

Zdaj - Rex Rayborn  str. 17 
-Ni pomembno kaj ste bili temveč kaj ste zdaj…                                                              str. 17 
-Ne drznite si dati svoje pozornosti nikomur od Nas preden jo ne daste svoji P…           str. 18 

Pojasnilo slike Božjega jaza   str. 19 
Luč Vnebovzetih mojstrov   str. 23 

  Popolno rojstvo – Saint Germain   str. 27 
Resnična molitev – Jezus   str. 30 

-Tisti, ki so v cerkvah po vsem svetu trdili, da Me obožujejo in pridigajo Moj nauk, so 
povsem napačno razumeli, kar sem učil…. molitev je resnična želja srca ki je občutek… le 
ko dovolj občutite kar molite se ustvari želeni rezultat… v zunanjem sveti ne morete brez 
občutka nič doseči ker je občutek zakladnica moči…                                                       str. 30 

Moč občutkov - Vnebovzeta Mojstrica Nada   str. 32 
-Ne morem dovolj poudariti, kolikšno Moč imate v svojih občutkih. In vaša pozornost je 
najmočnejše sredstvo, ki ga uporabljate v svojem življenju. Ko s svojo pozornostjo skozi 
svoje občutke resnično čutite svojo Božjo Prisotnost JAZ SEM v sebi, tedaj se v resnici 
začne vaše Vnebovzetje…                                                                                                str. 32 

V vašem srcu je vsidrana večna Luč - Veliki Božanski Usmerjevalec   str. 33 
-Če čutite potrebo ali ne, prosim, pokličite vsaj enkrat na dan Zakon Odpuščanja za 
svoje morebitne napake, ki ste jih storili ali jih še delate… Zato nikar ne kritizirajte 
drug drugega in ne usmerjajte nikakršnih neg. občutkov proti drugim, temveč le 
prijaznost in blagoslove…                
-Človeštvo se še ni dotaknilo niti površine sreče. Le ko je vaš svet občutkov tih in miren (ne 
glede na to, kaj se dogaja okoli vas), le tedaj lahko začutite, kaj je sreča…                     str. 34 

Ves čas ste pod mogočnim sijem svoje Prisotnosti - Sanat Kumara    str. 38 
-Ko se Luč v vas razširi do določene stopnje, Nam vaša velika Prisotnost reče: »Zdaj ste na 
vrsti Vi! Pomagajte na vse možne načine Mojim ljubljenim!«… 
-Zakaj mislite, da sem prišel z Venere pred več kot štirimi milijoni let in pol na pomoč 
človeštvu? Po svojem lastnem izboru je Venera ponudila to pomoč Zemlji…  
-Neprestano se nahajate pod mogočnim sijem svoje Prisotnosti in Vnebovzetih 
Mojstrov. Toda gosta fizična struktura vaših možganov jih ne registrira. Zato ko 
usmerite svojo pozornost k svoji Prisotnosti, teče tok Luči v vaše možgane in okoli njih, 
širi Luč v vsaki celici vašega telesa ter raztaplja vse nebožansko…                           str. 38 
Odredba: Če je v nekom močno dejavno spolno poželenje…                                         str. 39 
-Zato morate obvladati svojo življenjsko Energijo! To ne pomeni, da ne smete uporabiti 
spolnosti za rojstvo novih otrok. To, kar pripelje ljudi do uničenja, je trošenje njihove 
energije, ki jim je dana, da jo ohranjajo v svojih telesih in uporabijo za dosego 
Popolnosti…                                                                                                               str. 39, 40 
- Ljudi se navaja na uživanje mesa, alkohola, tobaka in mnogih drugih uničevalnih stvari. To 
se dogaja zaradi nakopičenih uničevalnih energij človeštva, ki jih izkoriščajo tisti, ki so na 
poti k Luči že dosegli velike moči, nato pa so skrenili s te poti…                                    str. 40 
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-Povem vam, z dajanjem Odredb za zgrabitev, zvezanje in odstranitev vseh entitet z Zemlje 
služite človeštvu na enega najčudovitejših načinov...                                                               
-Mogočna Prisotnost JAZ SEM ne pozna majhnega in velikega. Najprej pa morate 
razviti poslušnost zunanjega jaza. Ko dovolj dolgo ohranjate harmonijo v svojih 
občutkih, postane vaše fizično telo dovolj čisto, da lahko skozenj steče ta Energija, ne da 
bi jo ostanki neskladij iz preteklosti odvrnili od služenja, za katerega je bila 
poklicana…                                             
-Edini način, da ohranite energijo v svojih občutkih, je, da odvržete vsako najmanjše mnenje 
o drugih ljudeh. Potem ne bo moglo nič zmotiti vašega sveta…                                       str. 40 
-Vaš živčni sistem prenaša Tekočo Luč Prisotnosti po vašem telesu. Toda ali veste, da v 
vaših možganih poteka dejavnost sprejemanja in razpošiljanja Luči vaše Prisotnosti? 
Vaše srce je usmerjevalec vaše zavesti, ki deluje skozi možgansko zgradbo. Če je ta 
zavest poslušna srcu, se vse odvija v Božanskem redu. Toda…  
- Če dovolj častite Prisotnost v sebi in Ji daste vso zahvalo in pozornost, se bo vsak 
problem v zunanjem svetu hitro rešil. Toda če dajete svojo pozornost reševanju 
problema, potem ta problem vzame večino vaše pozornosti in s tem večino vaše 
energije…                                               
- Zato v takem primeru samo popolnoma utihnite in z zavedanjem Prisotnosti JAZ SEM v 
sebi, ki je vsemočna, recite dogajanju v sebi:   
Odredba:  »Stoj, vznemirjenje! Utihni! Miruj!" …                                                          str. 41 
Odredba:  zakon odpuščanja…                                                                                        str. 42 
-Dan in noč sta bila vzpostavljena zaradi gostote, v katero je človeštvo potegnilo svoja telesa… 
En namen noči je, da prejmete mir oziroma, da ste primorani k miru in počitku… 
-Nekateri, ki se usmerjate k svoji Prisotnosti, potrebujete manj spanja, kot ste ga včasih. Toda 
naj vas opozorim: ne pretiravajte! Bolje je, da spite malo več, kot potrebujete, kot da zaradi 
velike želje po Luči ne počivate dovolj za ohranjanje harmonije v svojih občutkih…  
-Prosim pa vas, da o teh znanjih ne razpravljate med sabo, temveč jih enostavno samo 
občutite z radostjo in sprejetjem kot sveti dar Prisotnosti JAZ SEM, preveč sveti, da bi se o 
tem lahko razpravljalo…                                                                                                    str. 43 

Brezmejne Legije Lči – Tihi Opazovalec   str. 44 
-V vseh vojnah, ki so kdajkoli potekale na Zemlji (in opazoval sem jih vse), ni nikoli obstajal 
resnični razlog niti za eno od njih…                                                                                  str. 44 
- Mnogi učenci Luči, ki uporabljajo Odredbe JAZ SEM, čutijo veliko olajšanje, veliko srečo 
in vedno hitrejše uresničitve svojih Odredb in želja. Nadaljujte, nadaljujte in nadaljujte, 
ljubljeni! Nikoli ne odlašajte s Klicem k svoji Prisotnosti, ker Njen Zakon je vsemočen… 
-Ko se bo nato Luč v vašem srcu širila in razsvetlila um, se bo gostota možganske strukture 
vse bolj raztapljala, da boste postali zavestni teh velikih nihajev, ki prihajajo v vas iz vaše 
Prisotnosti, in boste zavestno sprejemali Njeno vodstvo v vsakem trenutku dneva…      str. 45 
-Razumite razliko med razumskim dosežkom in inteligenco. Razumskost je prirastek, 
informacija, ki ste jo prejeli iz zunanjega pojavnega sveta, je le človeško mnenje o 
nečem. Inteligenca prihaja iz Mogočne Prisotnosti JAZ SEM…  
-Povem vam, da so vaši občutki najmočnejša stvar v vašem svetu, zato morate biti 
pozorni nanje in jih obvladati toda nihče ne more zares obvladati svojih misli, če prej 
ne obvlada svojih občutkov, ker so občutki nosilci vaše moči…                                 str. 46 
-Pogosto pomislite na 3 sposobnosti, ki jih stalno uporabljate: pozornost, moč kvalificiranja 
(določanja lastnosti stvarem) in svoj fizični vid oziroma vizijo. Če bi te sposobnosti uporabili 
na pravi način, bi se tako hitro osvobodili, da bi bili osupli od začudenja…                    str. 47 
-Vsi, ki potrebujete finančno pomoč, vedite, da je vaša Prisotnost JAZ SEM Zakladnica 
Univerzuma. Sprostila bo tok Svojega obilja in vam dala vse, kar potrebujete…  
Odredba:  za denar…                                                                                                       str. 48 
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Vračate se Domov v svojo Svobodo – Mogočna Astrea   str. 49 
-Če delate Odredbe v skupini, prejme vsak tolikokrat več Energije, kot je ljudi v 
skupini…                                                                                                                          str. 49 
-Vaše lastne nebožanske stvaritve resnično nimajo nobene moči razen te, ki jim jo sami 
daste… Če boste bolečini ali muki v telesu rekli: »Stoj! Raztopi se!«, boste sprostili Moč 
s svojo zapovedjo. In kaj bo raztopilo bolečino? Luč vaše Priso. To zmorete!...str. 50 
-Vi ste čuvar svojih misli in občutkov. Občutki so najpomembnejši. Vi ste čuvar pri 
vratih svojih občutkov. In v trenutku, ko se hoče v vaših občutkih izraziti neko 
neskladje, recite: "Stoj!« To lahko rečete tiho v sebi prav tako odločno kot na glas…                               
str. 50 

Imate Moč, da zmagate v vsem – Maitreja   str. 53 
-V vašem telesu tik nad solarnim pleksusom nahaja 'ločitvena črta'? Če je vaša 
pozornost izpod te črte, potem se pogrezate navzdol v pogojeni zemeljski nivo. Če je 
vaša pozornost iznad te črte, se dvigate k Popolnosti in Moči svoje Prisotnosti… 
-Pozornost usmerjena k vaši P. je najmočnejša stvar v vsem Univerzumu…           str. 53 
-Ko pride do neskladij, ta niso od vaše Prisotnosti. Zato imajo le tisto moč, ki jo daste sami… 
-Ni je moči, ki bi lahko prodrla skozi vaš Steber Luči, ki ga je na vaš Klic okoli vas ustvarila 
vaša Prisotnost JAZ SEM. Toda vse dokler sprejemate, da lahko nekaj kljub temu prodre 
skozi ta Steber Luči, s tem ustvarjate možnost, da se to res zgodi…                                                    
Odredba: steber Luči…                                                                                                    str. 55 
Odredba: za zdravljenje…                                                                                                str. 56 

Vaš Klic k Prisotnosti je vaša Zmaga - Maha Chohan    str. 58 
-Želim, da razumete, da čeprav vam je dana ogromna pomoč, to še ne pomeni, da vam samim ni 
potrebno uporabljati tega Znanja in odrejati…Če so vaša neskladja zelo velika, se morate bolj 
potruditi in bolj odločno uporabiti te Zakone in Odredbe, da se zlomi vsak odpor do Luči...        str. 58 
-Ljubljeni, vedite - imate svojo Zmago! Ne dosegate je, temveč jo imate!...                    str. 59 
-Vijolični Očiščevalni Plamen je edino sredstvo s katerim se lahko osvobodite vseh 
nakopičenih neskladij…Ena stvar je ki ustvarja bolezen, to je neskladje v 
občutkih...str. 60 

Zanesljiva Zmaga v sebi - Bog Himalaya   str. 63 
-Miselni svet in svet občutkov človeštva sta eno. Če ne boste okoli sebe ohranjali zaščite z 
nepremagljivim Stebrom Luči, lahko prejmete tuje vplive, ki bodo nato delovali v vas…    str.63 
-Velika priložnost vam je dana s tem Znanjem o Mogočni Prisotnosti JAZ SEM v vas. 
Za ljudi v Indiji je veliko težje sprejeti to Znanje, ker imajo tradicionalno predstavo o 
tem, da je treba doseči samadhi, da je treba meditirati in se osvoboditi telesa ter živeti, 
se gibati in imeti svoje bitje v višjih območjih… 
-Če se po vaših Odredbah ni vidnih rezultatatov, je to zato, ker je nekaj vam 
nepoznanega še vedno dejavno v vašem svetu občutkov…                                         str. 64 
Odredba: ko vidite nepravilnosti, namesto kritičnosti raje vedno recite svoji P…          str. 68 

Odgovorni ste le za to, kar gre skozi vas – Kuthumi   str. 72 
Popolna dejavnost trenutka - El Morya    str. 75 

Odredba:  za ozdravljenje telesa…                                                                                         
-Če želite delovati v poslovnem svetu, lahko tudi tam služite Luči, če s svojim delom 
ustvarjate konstruktivne rezultate in nikomur ne škodite…                                              str. 76 
Odredba:  če želite delovati v poslovnem svetu…                                                           str. 77 
Odredba:  za denar, za zvečer preden zaspite…                                                              str. 79 
-Kadar želite zaustaviti in izničiti nekaj nebožanskega v zunanjem svetu, pokličite svojo 
Prisotnost in si v mislih predstavljajte, kako s svojo roko usmerite in odpošljete 
Vijolični Očiščevalni Plamen in recite:….  
Odredba:  "Mogočni Očiščevalni Plamen, zgrabi to stvar!" …                                       str. 80 
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Največja Moč in Inteligenca v Univerzumu  - Hilarion    str. 81 
-Mogočna Prisotnost JAZ SEM je Avtoriteta celotnega Univerzuma. Mi vsi smo 
poslušni tej veliki Prisotnosti Življenja. Vi kot nevnebovzeti se še ne zavedate dovolj, da 
imate vso avtoriteto in moč v potrjevanju svoje Mogočne Prisotnosti JAZ SEM. Zato 
lahko od Nas prejmete potrebno pomoč, moč, pogum, radost in srečo…                 str. 81 
-Ne morete napredovati na svoji poti, dokler se trdno ne zavzamete, da boste 
popolnoma obvladali svoje občutke, ker iz tega prihaja vsa svoboda…  
-A svoji pozornosti dopuščate, da se tako zelo usmerja na zunanji pojavni svet, da 
pozabite na svojo Prisotnost in Njeno Energijo… 
-Če pravočasno zaustavite nepričakovane zunanje situacije se jih zlahka osvobodite in se vam 
ni treba boriti z njimi. Luč se nikoli ne bori. Ljudje se, ker mislijo, da se morajo. Vendar to 
zagotovo ni potrebno…                                                                                                      str. 82 
-Ko pokličete to veliko Moč svoje Prisotnosti, postane Njena mogočna inteligentna Energija 
dejavna. In ta Energija je samosvetleča inteligentna Snov, ki seji ne more nič zoperstaviti ali 
nanjo vplivati. Ta Luč se ne boji teme…  
-Pogosto vidimo, da nekateri iskreno pokličete Prisotnost ter se tako osvobodite vsake 
motnje. 10 min kasneje pa začnete dvomiti in vse se vrne na začetek. Vadite se v čvrsti 
odločnosti pri uporabi Odredb, da se želena stvar resnično dovrši. Nato vztrajajte pri tem ne 
glede, kako kričeče so lahko zatem zunanje pojavne situacije, in zelo hitro boste dosegli 
svojo Zmago…                                                                                                                   str. 83  
-Res je čudovito spoznati svojo veliko Prisotnost. Nekega dne se boste z eno Odredbo 
osvobodili vsega neskladja. Za vašo Prisotnost ne obstajajo velike ali majhne stvari. 
Luč enostavno raztopi vse, kar Ji ni enako…                                                               str. 84 

Poslušnost Luči, ki bije v vašem srcu - Serapis Bey    str. 85 
-Z uskladitvijo svojih občutkov in sprejetjem svoje Prisotnosti lahko hitro odstranite iz 
svojega sveta vsako omejitev in vsako neskladje. Zakaj tega še niste storili? Zato ker 
dopuščate svoji pozornosti, da je neprestano zasedena z zunanjim svetom človeških 
izkušenj.…   
-Biti morate dovolj odločni, da prisilite svojo pozornost, da ostane tam, kamor ste jo usmerili. 
Le če ste neomajni, dosežete, da vas upošteva vse, kar je v vas in okoli vas…   
-Zaskrbljenost zaradi denarja. Ali veste, da je to najlažja stvar na svetu? Ali veste, da 
ko je vaš naravni Tok Energije Življenja nemoten, lahko v resnici ustvari denar v vaših 
rokah?...                                                                                                                            str. 86                          
-Vaša oskrba z denarjem bi morala biti najlažje dosegljiva stvar v vašem življenju. Toda če 
vaša denarnica izgleda malo stanjšana, o, kakšen trepetajoči strah vas prevzame… ali ne vidite, 
da je edini razlog za vaše neplačane račune v vašem vznemirjenju oz. razburjenju?...        str. 87  
-Nobena moč v Univerzumu se ne more meriti z vašim lastnim Tokom Življenja, ki teče v 
vaš um in telo ter nato v vaš svet, če je vaša pozornost nedeljena… 
-Ne morete zmagati, če si nekaj le želite. Morate zahtevati udejanjenje želene stvari…  
-Morda še ne veste, toda v svoji P. JAZ SEM imate popolno oblast nad svojimi telesi… 
-Ni pomembno, ali gre za rak, tumor ali karkoli drugega. Kaj mislite, da lahko katerakoli 
nepravilnost v telesu naredi proti Moči te Luči, ki jo lahko raztopi kot blisk?...                   str. 89 
-Z vsem spoštovanjem do ljubljenih zdravnikov tega sveta lahko iz Naših zbranih podatkov, 
ko opazujemo človeštvo, povem, da 37% primerov tumorjev in raka nastane zaradi moči 
sugestije, ki jo posamezniki sprejmejo v svoje občutke…                                                str. 90 
-Bodite srečni v potrjevanju svoje M. P. JAZ SEM! O, samo sprejmite to veliko radost svoje 
Prisotnosti JAZ SEM, ki polni vaš svet in ga upravlja. To je tako čudovito!...                 str. 91 

Harmonija je potrebna za udejanjanje vseh stvari - Veliki Tenor    str. 92 
-Karkoli hočete v svoji izkušnji Življenja je potrebna Harmonija…                                 str. 92 
-Obstajajo določene skladbe, ki v eni uri ozdravijo raka. Obstajajo določene skladbe, ki 
v eni uri popolnoma očistijo pljuča vsega…Za vsak organ v telesu obstajajo določene 
skladbe. Harmonizirajo ga in povzročijo odstranitev vseh neskladij iz njega… 
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-Preveč meditacije vas lahko naredi nedejavne. Bodite hitri in dinamični v svojih Klicih in 
prepričan sem, da boste imeli večje rezultate…  
-VAJA - Naj, vsak od vas, ko se zjutraj zbudi, preden stopi iz svoje sobe…             str. 93 
-Človeštvo ima veličastne sposobnosti. Vendar se za te čudovite dragulje niti ne zahvali, a 
ves čas so mu na dosegu roke. Vaš glas, vaša vizija, vaši občutki, vaša moč določanja 
lastnosti stvarem - katerakoli od teh sposobnosti vas lahko dvigne v višave in tam ohrani. Če 
pa združite vse, kako zlahka dosežete Zmago…                                                               str. 94 

Resnično materinstvo in očetovstvo - Marija, Jezusova mati    str. 95 
-Pogosto uporabljamo besedne izraze, vendar to ni nujno potrebno. Čim imamo misel, 
postane obarvana in ta barva razodeva občutke. Misli dajo obliko, občutki pa barvo. To je 
tako naravno kot dihanje in popolnoma natančno…. 
-Vsak mora biti svoboden! Zato je Saint Germain na začetku rekel, da je to Delo nemogoče 
organizirati oz. uporabiti neki sistem ureditve, kot je običaj v npr. v cerkvah ipd., ker morajo 
ljudje biti svobodni!... Usmerjeni morajo biti k svoji Prisotnosti! Prej ali slej jih bo ta Prisot-
nost nezmotljivo vodila in jim pokazala popolne stvari… 
-Spomnite se, da vam je dana možnost uporabe Slike Božjega Jaza, možnost uporabe Vijol. 
Očišč. Plamena in Stebra Luči, ki lahko okoli vas ustvari nepremagljivo Zaščito...         str. 96 
-In naj vam povem, ne potrebujete toliko zaščite pred nesrečami kot pred sugestijami 
zunanjega sveta. Če pokličete Prisotnost, da vas obda s Svojim nepremagljivim Stebrom 
Luči, se vašega sveta ne bo dotaknil noben zunanji vpliv… Vidimo, kako ljudje bolj delujejo 
pod vplivi drugih kot pa iz svojih lastnih impulzov. Ne delajo iz svoje Mogočne Prisotnosti 
JAZ SEM…                                                                                                                       str. 96 
-Uporaba teh dejavnosti je tako preprosta, a vendar mogočna in močna. Sposobni ste se 
osvoboditi! Na tisoče jih je, ki to dejansko dosegajo!...                                                    str. 97 

Bodite vsak trenutek oprezni in čuječi - Boginja Luči   str. 100 
-Do svojega Vnebovzetja ne smete biti neoprezni oz brez zavestne zaščite. S potrjevanjem 
svoje M. P. JAZ SEM vedite, da je vaš Sveti Kristusov Jaz vaš varuh, ki Ga lahko pokličete, 
da dejavno varuje vas in vaš svet…                                                                                 str. 100 
-Vaš Sveti Kristusov Jaz nikoli ne spi, nikoli ničesar ne pozabi…. 
-Morda se ne zavedate, toda Velika Bitja - Saint Germain in mnogi drugi izmed Nas - zelo 
dobro poznajo vaše Klice. Slišimo vsakega od njih in noben iskren Klic ni brez odgovora… 
-Ko želite Luč, ko želite svojo Svobodo bolj kot dih, potem jo boste prejeli… 
-O, morate se potruditi za svoj Klic za Svobodo v Luči, ker ste na tisoče življenj kopičili le 
neskladja, ki vas zdaj ne spustijo. Toda zdaj lahko v zelo kratkem času z uporabo Vijoličnega 
Očiščevalnega Plamena s Klicem k Prisotnosti preusmerite vso Življenjsko Energijo v 
konstruktivno smer, raztopite in izničite svoje napake in nakopičena neskladja…        str. 101 
-Več ko vas bo uporabljalo te Odredbe, bolj se bodo uredile tudi razmere v vaših vladah..        str. 102 
-Vsak iskren učenec Luči, ki posluša in uporablja te preproste stvari, ki vam jih dajemo, 
lahko v nekaj dneh ali tednih ustvari popolno zdravje v telesu. Če tako silovito pokličete 
tokove zdravilne Energije skozi svoje telo, da ga napolnijo, kot ste siloviti v trenutku, ko 
ste zelo jezni, boste zagotovo dosegli rezultate…                                                       str. 103 
-Kako to da se človek počuti slabotnega, izčrpanega ali nesposobnega za karkoli, kako to da 
telo občuti vse te omejitve? Zato ker je tako dolgo sprejemalo omejitve pojavnega sveta…       
-Pojdite naprej z občutenjem polne Zmage Luči. In ugotovili boste, da lahko položite svoje roke na 
del telesa in bolečina bo v trenutku izginila. Neskladje se bo raztopilo in izničilo…                   str. 104 

Zapovedovalec svojega sveta - David Lloyd   str. 105 
-Zakaj mislite, da je treba očistiti vaše fizično telo?... 
-Kako deluje klic k svoji prisotnostI JAZ SEM… 
-V trenutku, ko greste s svojo pozornostjo v občutkih k Pris. (vedoč, da je Ona nad vami ter da 
od Nje prejemate Življenje, Energijo), v tem trenutku se začne vaše Vnebovzetje…          str. 105 
-Vsak trenutek, ki ga posvetite tej blagoslovljeni Prisotnosti Življenja, poteka vaše 
očiščevanje, vaše Vnebovzetje. Najhitrejša pot je močna Ljubezen do svoje Prisotnosti…             
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-Ljubljeni, v svojih možganih imate točko, ki razpošilja to zelo okrepljeno Luč, ki prihaja v 
vaše telo, v vsako celico telesa. S Klicem k svoji Prisotnosti deluje širitev te Luči tudi skozi 
vsako celico vašega telesa…     
-Vsak trenutek, ko je naša pozornost pri Prisotnosti JAZ SEM in teh Velikih, ki so dosegli 
Popolnost, poteka proces vašega dviga. V vsaki celici vašega telesa poteka širitev točk 
Luči…            
-Če molite k Bogu kot Vseprisotnemu ne prejmete tolikšnega občutka in sprostitve Energije 
kot jo ko veste da je Njegova individualizirana Pris. tu z vami kot je na Sliki…           str. 106 
-Včasih ste mislili, da za več denarja, morate opraviti določene zunanje dejavnosti ali 
določeno razumsko delo, da bi to dosegli, kaj ne? Ves ta čas vaša Prisotnost, Zakladnica 
Univerzuma, ohranja za vas neomejeno oskrbo, ki jo potrebujete. Verjeli ste, da je vaša 
oskrba v zunanjem svetu, ker navidezno prihaja iz fizičnih virov. Svetujem vam, da 
spremenite prepričanje!... 
-Kako so nastala naša telesa?...                                                                                        str. 107 
-Vse, kar prejmete v zunanjem svetu na naraven način v svoje roke, vam je pravzaprav 
priskrbljeno iz Zakladnice vaše Prisotnosti… 
-Ko ustvarite Klic k svoji M. P. JAZ SEM za oskrbo z denarjem, postanejo Ljubezen, Moč in 
Modrost vaše Prisotnosti dejavne skozi Energijo, ki teče skozi vaše fizično telo. Vaš Tok 
Življenja in Energija gresta od vas kot izžarevanje, ki z Modrostjo vaše Prisotnosti usklajuje, 
vodi in priskrbi situacije za vašo otipljivo fizično oskrbo…                                           str. 108 
-Potrebno je da ponovite Klic ker se je vaš zunanji jaz močno navadil sprejemati zunanji pojavni svet. 
-Saint Germain je v svoji veliki Modrosti rekel: »Ne sprejmite pojavnega sveta!", ker ga 
večinoma tvorijo nebožanske stvaritve ljudi. Sam po sebi ni popoln, niti ni večen…    str. 109 
-Kako ravnati z bolečinami… Bolečina bo v trenutku prenehala. Imate moč, da to storite. Ste 
avtoriteta v svojem telesu in nad njim. …                                                                       str. 110 
-Kontemplacija in meditacija. Veliko bolje je svojo pozornost usmerit na kontemplacijo...        str. 113 
-Luč je vaša, samo čaka na trenutek, ko jo boste priznali in sprejeli. Pokličite jo s tolikšno 
odločnostjo v svojih občutkih, da se bo sprostila Njena neskončna Moč, da boste prejeli 
popolna telesa, pogum in Moč… 
-Torej ljubljeni, ali ne vidite, kakšna izjemna priložnost vam je dana s tem Znanjem, ki 
ga imate zdaj? To je nekaj izjemnega. Zapomnite si, ljubljeni, če ne bi bilo tako velike 
potrebe na Zemlji in če velika Kozmična Luč ne bi tega zapovedala, Zemlji ne bi bilo 
tako veliko dano. Ali se zavedate, da tako obširna Resnica še nikoli ni bila dana Zemlji, 
odkar obstaja?...                                                                                                            str. 114 

ZMAGA LUČI – Veliko Kozmično Bitje Mogočna Zmaga (Mighty Victory)   str. 117 
-Poznati Ljubljeno M. P. JAZ SEM, Velike Vnebovzete Mojstre, Kozmična Bitja in Veliko Angelsko 
Legijo, kot Jih poznamo mi v vidnih, otipljivih, živih, dihajočih Vnebovzetih Mojstrskih telesih, je 
vredno vsega truda vseh življenj, ki smo jih kdajkoli živeli na tej Zemlji....                                str. 119 
-Ni več daleč čas, ko se bodo Oni ponovno (kot v prejšnjih Zlatih dobah) gibali med ljudmi, 
ki Jih bodo poznali, ljubili in poslušali, kajti ta svet potrebuje Njihovo pomoč...           str. 120 

Nedeljena pozornost   str. 122 
-Ne dopuščajte svoji pozornosti, da bi se še za en sam trenutek usmerila k smrti. V vsem 
Univerzumu smrt ne obstaja... 
Odredba: ko si brez službe ali se nahajaš v neželenih razmerah...    (ni v skripti)         str. 122 
-Moč vaše pozornosti je veličastna dejavnost, s katero lahko v svojem življenju ustvarite vse 
konstruktivno. Z osredotočenjem svoje pozornosti na karkoli, kar želite doseči oziroma 
dovršiti, steče Moč vašega Življenja v to. Vse dokler trdno ohranjate pozornost na želeni 
stvari, se ne more nič vmešati v udejanjanje te stvari...                                                   str. 123 

Energija Prisotnosti   str. 124 
-Vsak od vas bo enkrat prišel do točke, ko bo v trenutku, ko bo poklical k Prisotnosti, 
občutil Njeno Energijo, kako se tako silovito izliva vanj, da bo pomislil, da bo zagorel  
ker se zgodi ogromna sprostitev Energije…                                                                str. 125                                                                                              
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-Vsak od vas se mora naučiti priklicati to veliko Energijo. Tako jo lahko uporabite za karkoli 
potrebujete. Lahko jo v trenutku sprostite za blagoslov sebe in drugih…                       str. 125 

Prisotnost se vam javlja skozi občutke   str. 126 
-S tem ko dajete te mogočne Odredbe JAZ SEM izvajate za človeštvo služenje s katerim 
se nobeno drugo služenje ne more primerjati in ki si ga zunanji razum še ne more 
predstavljati. 
-Najbolj morate biti predani svojemu lastnemu Življenju. Ne glede na to, koliko ljubite 
Vnebovzete Mojstre ali katerekoli prinašalce Luči tukaj na Zemlji, vedno bodite najbolj 
vdani svoji lastni Božji P. Mogočnemu JAZ SEM, ker v tem je vaša Svoboda...           str. 126 
-Če je nekdo v težavah, doživi neuspeh ali naredi neko napako, pokličite zanj Zakon 
Odpuščanja, pokličite Moč Prisotnosti JAZ SEM... 
-Mnogokrat se ljudje pritožujejo, ker so navidezno finančno omejeni. Zagotovo so se 
vznemirjali in upirali, mogoče kritizirali in obsojali nekoga ali nekaj iz takšnega ali 
drugačnega razloga in to je od njih odbilo dotok denarja, ki ga potrebujejo.... 
-Če bi v vsaki taki situaciji odločno poklicali Prisotnost JAZ SEM, da sprosti Vijolični 
Očiščevalni Plamen bi spoznali, kako jim stvari vse bolj pritekajo, ne pa odtekajo... 
-Ljubljeni, z vso Ljubeznijo vas prosim, da nikoli več nikogar ne krivite za nič...         str. 127 

V celoti se usmerite le k svoji Prisotnosti   str. 128 
-Na voljo vam je vsa Naša pomoč, toda najprej se morate usmeriti k svoji lastni P. JAZ 
SEM. Ne moremo vam dopustiti, da se začenjate naslanjati na Nas. Tako ne boste 
dosegli svoje Svobode... 
-Godfre in Lotus sta v zadnjih štirih letih, ko se s celim bitjem usmerjata k svoji Prisotnosti, 
dosegla več Zmag, kot prej v vsem svojem življenju skupaj... 
-Ne pozabite na moč svoje pozornosti. Lahko vas dvigne do Najvišjega ali potegne do 
najnižjega. Če pozornost vedno ohranjate le v P. JAZ SEM, se stalno dvigate...           str. 128 
-Obstajata dve vrsti entitet: - neutelešene entitete - to so duše z nižjimi nagoni, ki so že zapu-
stile fizično telo, in - entitete, kijih ustvarijo ljudje s svojimi uničevalnimi mislimi, občutki, 
besedami in dejanji - skozi sovraštvo, jezo, zavist... 
-Razlaga o potovanju duše po smrti in med spanjem...                                           str. 129, 130 

  Klic k Prisotnosti   str. 131 
-Nebožanske stvaritve nimajo nobene moči pred Močjo in Prisotnostjo Luči in Življenja. 
Zato si zapomnite, ljubljeni, ko pokličete dejavnost te velike Prisotnosti JAZ SEM v svoj 
svet, s tem pokličete uravnoteženo dejavnost in Moč Življenja - Ljubezen, Modrost in Moč -, 
ki je mogočno Žarišče Boga, Mogočne Prisotnosti JAZ SEM v vaši točki Univerzuma...  
-Ko tiho, mirno in odločno pokličete Prisotnost in se Njen mogočni Tok izlije v vaše telo in 
skozenj v vaš svet dejavnosti, je to zapovedujoča Prisotnost Življenja. To morate občutiti, 
ljubljeni. Potem se lahko zelo hitro osvobodite vseh omejitev...                                     str. 131 
-Če le eden v družini sprejema Luč in želi Njeno veliko Svobodo, ostali pa temu 
nasprotujejo... 
-Želim da občutite to Moč ker prihaja čas ko boste morali poznati svojo veliko P. in biti tako 
močno usidrani v Njej da boste lahko izvajali veliko služenje h kateremu boste vsi poklicani.. 
-Ko s svojim Klicem k Prisotnosti nekaj dosežete, se ne morete več vrniti. To je nekaj 
povsem drugega kot na katerikoli drugi poti samorazvoja...                                    str. 132 
-Preden zvečer greste spat, pokličite svojo Prisotnost, da napolni vaše občutke, vaša fizična 
telesa s Svojo Inteligenco, Energijo in Močmi. Ko se zjutraj prebudite, to ponovno naredite.  
-S poznavanjem svoje P. JAZ SEM vam ni treba trpeti pomanjkanja ničesar, kar potrebujete. 

Neskončna Moč Življenja   str. 138 
-Življenje v vašem srcu je tisto, ki daje moč delovanja organom vašega telesa. Prav tako 
vam omogoča odposlati Odredbe...                                                                              str. 138 

Popolnost Življenja vam je na dosegu na vaš Klic   str. 141 
-Mnogi ne veste, da si Moj veliki Učitelj, Sanat Kumara, že štiri milijone let in pol prizadeva 
za dobrobit vaše Zemlje. Če ne bi zemlja prejemala ljubezni od Venere bi že zdavnaj minila..  
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-Vedeti morate in se spominjati, da se mora vsa očiščevalna dejavnost in vsa Popolnost najprej 
doseči in izraziti v miselnem svetu in svetu občutkov posameznika, preden se izrazi v telesu... 
-Razumeti morate pomembnost Klica k svoji P. JAZ SEM, da okoli vas vzpostavi Svoj 
Steber Luči...                                                                                                                  str. 141 
-Želim, da dosežete polno občutenje tega, da vam ne bo treba čakati, kot učijo nekateri 
nauki, da je potrebna določena stopnja razumevanja…                                           str. 142 
-Ljubljeni, obožujte sliko Božjega Jaza. Tej P. ni treba čakati. Čakanje je potrebno le 
za vas da se odločite vzpostaviti popolno harmonijo v svojih občutkih                   str. 143 

Odrejanje v skupini   str. 144 
-Ne odrejajte predolgo. Če postanete utrujeni enostavno prenehajte in nadaljujte kasneje… 
-Ni pomembno veliko št. ponovitev  kot moč občutenja, ki jo sprostite vsakič, ko odrejate… 
-Vedite, da s temi Odredbami delate čudovito, veličastno služenje…  
-Bilo bi čudovito če bi se ves čas zavedali da ko potrebujete denar pravzaprav 
potrebujete več P. JAZ SEM. Potem ko pokličete, boste presenečeni…                  str. 144 
Odredba: za ohranjanje zdravja…                                                                                  str. 145 

Popolnost Življenja   str. 146 
-Le ko dvignete svojo zavest do te mere, da se ne more nobena slika nesreče dotakniti in 
pokvariti lepote prihajajoče Popolnosti, vam bo dopuščeno videti pretekla življenja… 
-Ne zavedate se, kaj lahko fizični vid naredi za vas. Ko spoznate, da vam vaše videnje prinese ali 
omejitve ali pa Popolnost Življenja, boste brez dvoma začeli paziti na to, kaj vidite…               str. 147 

Poslušnost svoji Prisotnosti   str. 149 
-Celo najmočnejše sile zla se popolnoma predajo, ko vidijo dejavnost Kozmične moči…  str. 149 

Kozmična sila   str. 151 
-Vem, ljubljeni Moji, veliko udobneje je biti tih in ostati tam, kjer ste, ter ne nastopiti preveč 
odločno. Toda ko imate opravka z morilskimi silami, je včasih potrebno več kot le tiho in 
udobno sedeti doma, da jim preprečite gaziti po vas…                                                   str. 151 
-S Svojimi Odredbami JAZ SEM morate potrditi, kar želite, da bi se ustvarilo na 
fizičnem nivoju. To, kar potrjujete, morate tudi občutiti v sebi saj se vse začne s tem. 
Toda izgovoriti morate tudi Besedo - veliko ustvarjalno Besedo JAZ SEM…                                              
-Z odrejanjem odpošljete Moč in Energijo v svet, ki joče v temi. Sebično je to Moč in 
Energijo držati le zase…                                                                                                  str. 153 
-Ko pošiljamo odredbe za druge je 60% energije dejavne za razrešitev naših problemov 
-Nekateri so včasih zaskrbljeni, zakaj njihova uporaba teh Zakonov ne deluje hitreje ter zakaj 
jih ta, tista ali neka tretja stvar še vedno bremeni…                                                        str. 154 
-Če s svojim razumom začnete preveč analizirati, zakaj to ne deluje, predolgo držite svojo 
pozornost na sebi, tako da Prisotnost in Vnebovzeti nimajo možnosti delovati… 
-Treba je stalno pošiljat ljubezen iz svojega srca k svoji Prisotnosti JAZ SEM in na zunaj pa 
na ta način da dajete telesu pravo hrano, svež zrak, gibanje, počitek in spanje…          str. 154 
-Želim, da se navadite izlivati Ljubezen k vsakogaršnji Mogočni Prisotnosti JAZ SEM . 
Opazujte majhnega otroka, kako pogosto usmeri svojo pozornost nečemu nad vami. Ko je 
Luč okoli telesa nekoga velika, majhen otrok pogosto pogleda iznad glave te osebe. Gleda tja 
gor in ne daje prav veliko pozornosti fizični podobi…                                                   str. 155 
-Če boste to delali boste s tem pomagali mnogim, da dosežejo mir in samoobvladanost kot še 
nikoli prej v tem življenju. Niti sanja se vam ne, kako na ta način umirite njegovo celotno 
Bitje... 
-Če pri tistih, ki so nemirni, živčni in sitni, pokličete Roke Luči iz P. JAZ SEM...        str. 156 
-Na kaj je Mogočni Jezus mislil ko je rekel: »Luč telesa je oko«…                               str. 156 
-Dokler se ne boste naučili obvladati občutkov v solarnem pleksusu, lahko odrejate milijon 
let, pa ne boste dosegli Mojstrstva. A tega ne morete doseči, če postanete razdraženi ob 
najmanjši provokaciji…                                                                                                   str. 157 

Kozmična zmaga   str. 160 
-Odredbe za potrdit sijočo dejavnost Kozmične luči v državnih dejavnostih…             str. 160 
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-Odredbe JAZ SEM zmaga… Vedite da zmaga pomeni resnično odpuščanje in obvladanje 
svoje zavesti ki jo imajo M. P. JAZ SEM in Vnebovzeta Legija…                                str. 164 

Polje Belega Ognja   str. 167 
-Učite otroke potrjevati le Zmago Luči v vsem… Če otroka že od zgodnjega otroštva pa vse 
do starosti 10 oz 12 let ali vsaj do starosti 7 ali 8 let navajate na potrjevanje doseganja vsega 
z Močjo in Zmago Luči, na zapovedovanje vsem stvarem, da postanejo samosvetleče s 
čudeži Popolnosti, bo otrok v starosti 14 do 18 let, ko Sveti Kristusov Jaz začenja vstopati 
vanj, sposoben zmagati vsepovsod….                                                                             str. 175 

Klic Zmage Domov   str. 176 
Osvoboditev od zamer   str. 179 

-Zamera je strašna stvar, ljubljeni Moji… Zavedajte se: zamera je sovraštvo in na noben 
način v vsem stvarstvu ne morete poravnati krivične situacije z ... Zamera je vzrok bolezni…                                     
-Z znanjem o JAZ SEM ki vam je dano lahko izničite vsako nepravilnost v Univerzumu.str. 179 
-O neskladjih ki so nastale v odnosih s posameznimi osebami…                              str.180 
Odredba: za odnose in vsa neskladja ki so se zgodila z neko osebo                              str. 181 
-Ljubljeni Moji, če želite imeti Zmago morate zdaj odvreči vse zamere. Nobena okoliščina na 
Zemlji ne opravičuje zamere, nikoli ne opravičuje…                                                     str. 182 
-Nikoli ne zaspite prej, preden ste poslali vsem, od katerih se čutite prizadeti, Božansko 
Ljubezen in Blagoslov svojega Bitja. To je odpuščanje!... 
-Ali veste, zakaj so vaša telesa včasih bolna? Zato ker nečesa niste odpustili! Nekemu delu 
energije, ki se je dotaknil vašega sveta, niste dali Božje Ljubezni, Čistosti in Miru…        str. 183 

Ves čas potrjujte le Zmago   str. 188 
-Ljubezen Odpuščanje in Zmaga, okrepljeni s Kozmično radostjo, so nepremagljiva kombinacija. 
Torej te 4 lastnosti so temeljni kamni, na katerih je zgrajena Saint G. Kozmična Svoboda… 
-Zato označite vse, s čimer se ukvarjate ali s čimer ste v stiku, z radostjo…                  str. 190 
-Ali ste kdaj pomislili o odpuščanju kot načinu da uživate Življenje?...                         str. 191 

Izpolnitev Božanskega načrta   str. 193 
-Z zadovoljevanjem svojih vsakodnevnih želja (četudi so konstruktivne) ne boste dosegli Zmage 
Življenja. Zmaga je razširitev Plamena iz srca svoje P. JAZ SEM skozi vaše fizično telo...       str. 194                             
-Če gledate na napake in omejitve ljudi okoli sebe, boste začeli sami izražati to, na kar se usmerjate. 
Zame to ni Zmaga. Ni vam treba vedeti vsega o sencah, da bi razumeli sonce..                     str. 195 

Dejavnost Svetega Ognja   str. 199 
Zmaga Kozmične Ljubezni Kozmičnega Kristusa   str. 202 

-Človeštvo ni razumelo, kako zlahka elektronska sila v atmosferi sprejme in vtisne vase 
misli, občutke in besede posameznika, toda povem vam, ko v celoti ozavestite vse, kar se 
nahaja v P. JAZ SEM, in vse, kar se zgodi, ko izgovorite te Besede - Mogočna P. JAZ SEM- 
v eter okoli sebe, spoznate, da vse, kar izgleda kot pregrada, to v resnici sploh ni…     str. 202                                               
-Če odrejate sami doma, ne pritegnete tako velikega Kozmičnega Zagona in Moči kot v 
primeru, ko se zbere več ljudi in naredi to isto skupaj…                                                 str. 205 
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Kazalo  JAZ SEM 4 
 

Neopisljiva Svoboda - Saint Germain   str. 19 
Odredba: za doseganje zmage v podrobnostih zunanjega življenja,    zjutraj ko se zbudite…                                                                                             
-Zakon vašega Bitja pravi, da morate kot stvarniki neskladij in omejitev v zunanjem svetu 
sami raztopiti in izničiti vse to, in sicer z zavestnim Klicem k Prisotnosti. Ko dosežete 
določeno raven v uporabi višjih Zakonov, lahko Vnebovzeti Mojstri pridejo in rečejo: 
"Izborili ste bitko do tu, zdaj bomo Mi vzeli stvar v Svoje roke in izbojevali bitko za vas."… 
To pomeni tolikšno pomoč, kot si je ne morete niti zamisliti. Spomnite se moči svoje 
pozornosti, preljubi…                                                                                                        str. 20 
-Mi verjamete, da večina izmed vas še vedno poje dvakrat več hrane, kot jo potrebuje?.. 
-Včasih se znajdete v bližini ljudi, ki so zelo lačni, in prevzamete to občutenje vase. 
Zaradi tega mnogi senzitivni ljudje jedo več, kot si pa res želijo…. To velja, preljubi, za 
hranjenje, jezo, razdražljivost, spolnost itd ...                                                              str. 21 
-Učenec Luči, ki obišče drugega učenca Luči na njegovem domu in tam oddaja neobvladane 
občutke spolnega poželenja, ni vreden, da se imenuje učenec Luči…. Če ste se odločili, da 
zadovoljite svoje želje po spolnosti v svojem lastnem domu, je to vaša stvar; toda ne hodite k 
drugim, ki se trudijo za Luč, napolnjeni z željo po spolnosti, ki bi jo potem tam širili skozi 
svoje občutke ali kakorkoli drugače…                                                                              str. 22 
Odredba:  Vijolični Očiščevalni Plamen, zjutraj ko vstanete, vendar ne kasneje od osmih… 
-Zakaj bi moral vsak dan poklicati?...                                                                           str. 23 
Odredba:  če začutite da se vas loteva prehlad… 
-Godfre je v zadnjih letih ozdravil mnogo ljudi… prav nič ni bilo narobe z njimi razen tega, da so se 
pustili ujeti v določena prepričanja..točno to se dogaja v 75% vseh problemov ljudi…                str. 24 

Širitev Luči v vas - Bog Meru   str. 26 
-Nujno je, da uskladite in utišate svoje občutke. Ko boste to enkrat spoznali, boste 
ugotovili, da v Tišini vedno hitro in jasno prejmete odgovor, ki ga iščete…  
-Sreča v vaših občutkih je veliki zlati ključ, ki ga obrača Luč vašega Bitja, in odprejo se vam 
vrata v vašo Svobodo. V Prisotnosti je vse, kar potrebujete….                                       str. 26 
-Kdor občuti zavist in neskladje, samo oddaljuje od Luči? Nihče ne more nikogar obtoževati 
za karkoli, ker je vsak sam povzročil to, kar izkuša…                                                     str. 27 
-Ko bi ljudje le uvideli, da v trenutku, ko v svoje občutke sprejmejo neskladja, s tem 
dopustijo, da jih nebožanske stvaritve vežejo v njihove omejitve in stiske…                   str. 28 

V polnosti Luči - ChaAra    str. 29 
-Pomislite, kakšna priložnost vam je danes dana s tem… da pokličete mogočni Steber 
Luči iz Mogočne P. JAZ SEM za vzpostavitev nepremagljive zaščite okoli sebe…  
-Prosim, zavedajte se tega, ker se le z ohranjanjem svoje pozornosti pri svoji M. P. JAZ SEM 
in Veliki Legiji Vnebovzetih Mojstrov zanesljivo dvigate, dvigate in dvigate, da končno 
preidete s človeškega nivoja na Božanski nivo…                                                              str. 29 
-V Naši zavesti ali svetu ni ničesar drugega kot le to, kar ustvarja Popolnost… Le človeški 
dvomi in strahovi povzročajo, da omejujete polni izraz Moči Življenja, ki bije v vaših srcih… 
-Veliko služenje lahko nudite že s tem, da pokličete svojo Prisotnost, da projecira Svet-
lobne Žarke in Energijo za služenje Luči. Vedite, da morate za dosego svoje večne 
Zmage Svobode prečistiti svoje fizično telo…                                                              str. 30 
-Nekega dne boste tudi vi postali kot Mi. Ne gre za to, ali to zmorete doseči ali ne, 
temveč, da morate to doseči. To ni stvar izbire…  
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-Ali se zavedate, ljubljeni, da lahko s tem razumevanjem svoje Mogočne Prisotnosti 
JAZ SEM, dosežete več, kot bi sicer v mnogih življenjih skupaj?...    
-Zapomnite si: v trenutku, ko se zares usmerite k svoji Prisotnosti, se začne vaše 
Vnebovzetje. Ne dopustite, da vam kdorkoli reče: "To se ne more zgoditi."…        str. 31 
-Ko Nam posvetite svojo pozornost - najprej svoji Prisotnosti in nato Nam - pride vaše 
Izžarevanje, vaš Žarek Luči k Nam kot puščica. Po tem Žarku vam pošljemo nazaj vse, 
kar potrebujete in kolikor Nam je dopuščeno pomagati…                                         str. 32 
-Zapomnite si, vaše srce je dejavnost vaše Mogočne Prisotnosti JAZ SEM v vašem telesu. 
Zato vas njegovo izžarevanje, ki se po svetlobnih nitih in skozi točke Luči v celicah telesa 
izliva v vse celice, usposablja, da ste dinamo Energije iz svojega srca… 
-Kako lahko ob vsem tem sploh kdorkoli pomisli, da ima srčne težave! Srce nikoli ne 
more imeti težav. Vaši občutki, le vaši občutki so tisti, ki imajo težave in ne srce…  
-Če ima kdorkoli od vas premalo denarja, je to zaradi sprejetja omejitev v svojem svetu 
občutkov. Razumsko se tega ne zavedate…                                                                 str. 32 
Odredba:  za denar…                                                                                                      str. 33 

Najčudovitejše stvari - Mojstrica Nada    str. 34 
-Razumevanja M. P. JAZ SEM, ki vam ga je prinesel Saint Germain, ni bilo v zunanjem 
svetu že na tisoče let. Zdaj vam je zopet dana priložnost, da prejmete to razumevanje, s 
katerim lahko vse z lahkoto dosežete…                                                                            str. 34 
-Ko pokličete Prisotnost, da pošlje Vijolični Očiščevalni Plamen od nog navzgor, se 
izničijo vsa neskladja v vas in okoli vas, tj. v krogu vašega sveta….  
-Ko pokličete svojo P. da okoli vas vzpostavi Steber Luči, kot je prikazan na Sliki 
Božjega Jaza. Potem se vas ne morejo dotakniti neskladja zunanjega sveta…        str. 36 
-Prisotnost čaka, in to že zelo dolgo, da Jo spoznate in pokličete, da sprosti več Energije v 
vaše telo, skozenj in naprej skozi vaše srce v vaš svet…  
-Prvi del vašega telesa, ki je bil ustvarjen, je vaše srce. Je mesto, kjer je z Žarkom Luči in 
Energije usidrana Prisotnost v telo… 
-Ko uporabljate svojo Prisotnost in Jo kličete, prejemate od Nje vse več Energije za 
izpopolnitev svojega doma, sveta in dejavnosti… 
-Ko pokličete blagoslov za ostalih enajst ljudi, prejemate sami enajstkratni blagoslov, ki 
ste ga poklicali za druge…                                                                                              str. 37 
Odredba: za tiste ki jih zanima umetnost…                                                                     str. 38 
Odredba: za lepo in popolno telo…                                                                                 str. 39 

Preobrazba iz človeškega v Božansko - Gospa Rayborn   str. 41 
-Gospa Rayborn govori o njenem Vnebovzetju…                                                       str. 41-43 
-Le prečiščeni del vašega fizičnega telesa je lahko dvignjen in vsrkan v Sveti Kristusov Jaz…    str.42 
-Razum je čuden dejavnik. Skače z enega mesta na drugega in neprestano presoja 
zunanje stvari. Toda srce je trdno in neomajno. Ve Resnico, zato nikoli ne skače od ene 
stvari k drugi. Vedno sprejema M. P. JAZ SEM. Toda razum s svojo težnjo, da vse pre-
soja na podlagi nepopolnih informacij, neprestano dela napake…                           str. 43 

Ste Otroci Luči – Visoki Mojster z Venere   str. 45 
-Kot vam je bilo povedano, lahko ne glede na vaše sive lase in navidezno starost, izničite vse 
navidezne nepopolnosti in neskladja. V nekaj urah ste lahko večno mladi lepi in popolni...str. 45 
-Življenje, Energija, Snov ne pozna let! Torej, kaj je potem tisto, kar zaznava leta? Le 
omejen človeški um, kajti ljudje so pozabili, da so v resnici Božanska Bitja… 
-V trenutku ko ste jezni ste nadvse odločni ali ne? Če to isto odločnost sprostite na 
konstruktiven način postane še nekajkrat močnejša ker je konstruktivnost v skladu z 
Zakonom Življenja. 
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Vedno ohranjajte Harmonijo v sebi – Gospod Rayborn   str. 49 
-Želim, da veste, kako naravno veliki Zakon vaše Prisotnosti deluje, ko v svojih občutkih 
ohranjate dovolj harmonije… Ne glede na to, kakšen je zunanji izziv, začne skozi vas, ki 
imate znanje o Prisotnosti, delovati močnejši impulz vaše Prisotnosti, ki vas vodi in 
usposablja, da ohranite oziroma občutite harmonijo sredi neke izzivalne situacije… 
Odredba: za lastnost ki je ne želite več imeti…                                                               str. 50 
-Kaj se dogaja z telesom ob in po vnebovzetju?... 

Velika Pot Življenja – Mojstrica Meta   str. 52 
-Vi ki imate to Znanje o P. svojem M. JAZ SEM, ste najsrečnejši otroci Zemlje… 
-Postajate veliko Zlato Sonce ker imate v svojih rokah vsemogočno Žezlo Vrhovne Moči ki 
ga lahko uporabite. Vsak otrok star 4, 5 ali 6 let lahko začne uporabljati to Žezlo nadvse 
učinkovito. 
-Obstaja le ena pot do Popolnosti in Svobode za človeštvo. To je uporaba znanja o 
Mogočni Prisotnosti JAZ SEM, ki vam ga je prinesel Saint Germain. V vsem 
Univerzumu ni druge poti… 
-Zdaj imate znanje o svoji M. P. JAZ SEM ki je največja Moč v Univerzumu….   str. 52 
-Vsi, ki smo dosegli Vnebovzetje, smo spoznali, da lahko z … odstranimo vsa neskladja iz 
svojih umov in teles. Vedno ko se nekdo začne prebujati, potrebuje znanje o uporabi Vijol. 
O. Plamena. Z odločno in iskreno uporabo V. P. se lahko vsak očisti in izniči vsa svoja 
nakopičena neskladja iz preteklosti. Za to ni potrebno veliko časa…                               str. 53 
-Vedite da lahko s potrjevanjem svoje P. dosežete vse kar si želi vaše srce za svojo Svobodo.. 
-Vijolični Očiščevalni Plamen izniči vse, kar se je nakopičilo okoli vas, in vas osvobodi. 
Ko nato pokličete dejavnost svoje M. P. JAZ SEM, se Njena Moč sprosti z 20, 30 ali 40 
x večjo hitrostjo, kot je bilo to pred uporabo Vijoličnega Očiščevalnega Plamena… 
-V preteklosti je bilo treba za dosego Svobode dolgo časa ohranjati Življenje v svojem telesu. 
Danes, ko se v človeštvu širi vedenje o P. JAZ SEM in Njeni uporabi, lahko dosežete svojo 
večno Svobodo Zmago in Vnebovzetje neprimerno hitreje kot je bilo to še pred nekaj stoletji. 
-Ljubljeni da niti eno jutro ko vstanete ne pozabite dvigniti svojih rok k Prisotnosti kot 
da bi segli v veliko Snov Luči iz območja Vnebovzetih Mojstrov in jo potegnili navzdol 
ter z njo napolnili sebe in prostor okoli sebe. To je čista Snov Mogočne Prisotnosti JAZ 
SEM. Napolnite z njo svojo sobo, da bo neprestano prečiščevala in harmonizirala vse ki 
vstopijo vanjo…                                                                                                               str. 54 
-Znova vam ponavljam, nikoli v zgodovini ni bila človeštvu ponujena tolikšna možnost. 
V udobju vaših domov vam je dano to Znanje, o ljubljeni, za katerega so iskalci Luči v 
preteklosti morali prehoditi na stotine milj po Zemlji, da so prišli do njega… 
-Nič več niste podrejeni nobenim omejitvam, ne glede na to, kako hude napake ste že 
naredili. Če goreče pokličete Zakon Odpuš. pokličete dejavnost V. O. P. pokličete Pris. da 
vas obda s Stebrom Luči, potem ste izpolnili vse potrebne zahteve Velikega Zakona… str. 55 
-Prosim, zapomnite si besede Mogočnega Arkturusa: "Če bo potrebno za zaščito 
človeštva, se bo Luč Tisočih sonc spustila na Zemljo ter raztopila in izničila vsa 
nebožanska neskladja in sebičnost s planeta." Ko je to izgovoril, je vedel, kaj govori. 
Človeštvo mora biti ohranjeno, vse dokler Moč prihajajoče Zlate Dobe polno ne 
zavlada na Zemlji. Zemlja mora postati Luč, kot to odreja veliki Kozmični Zakon. Luč 
se mora razširiti…                                                                                                            str. 56 
- Blagoslavljam vas z vsem Svojim srcem - vsakogar od vas, ki se trudi udejanjati to Znanje. 
Nikoli se ne bojte, kajti vaša Prisotnost vas bo ohranila in vodila naprej v širitvi vaših 
dejavnosti, da bodo vsi otroci Zemlje spoznali Mogočno Prisotnost JAZ SEM…           str. 57 
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Veliki Božanski Usmerjevalec (The Great Divine Director) – Uvod   str. 61 
-Veliki Božanski Usmerjevalec ki vam tu podaja mogočne Mojstrske napotke o JAZ SEM, je 
bil Učitelj ljubljenega Saint Germaina in Mu je skupaj z Jezusom pomagal pri dosegu 
vnebovzetja... 
-Imenovanje Veliki Božanski Usmerjevalec, ker že več kot 200,000 let usmerja Žarke 
Kozmične Luči za ohranitev človeštva pred samouničenjem ter za blagoslov celotne 
Zemlje…  
-On je najčudovitejše Bitje take Moči, Veličastja in Ljubezni, da tega ni mogoče opisati z besedami… 

Odločno pokličite svojo Prisotnost JAZ SEM - Veliki Božanski Usmerjevalec   str. 62 
-Vaša Prisotnost je za vas pripravljena storiti vse. Le uskladiti morate svoje občutke in 
poklicati Njeno dejavnost. Toda bodite trdni in dokončni pri tem. Ne morete narediti nečesa, 
če se tega lotite le napol… 
-Niti za en dan ne pozabite na Sliko svojega Božjega Jaza! Za svoje dobro ne zaspite, 
dokler ne posvetite vsaj nekaj minut priznanja svojemu Božjemu Jazu, kot je na Sliki… 
Odredba:  za okrepit svojo vizualizacijo na P. JAZ SEM s pomočjo slike…                  str. 62 
-Svetlobna Snov ne pozna omejitev. Oskrba z denarjem za človeštvo resnično ni omejena, 
ker Velika Prisotnost daje vse. Ko odrejate za svoje prostore, v katerih lahko služite Luči, se 
bo Luč obrnila k vam, vam služila in vam to priskrbela… 
-Ko odpošljete svojo Odredbo z Modrostjo svoje P. oziroma ko pokličete dejavnost 
svoje P. pustite vso stvar v miru in bodite blagoslovljeni do trenutka, za katerega Ona 
ve, da je najprimernejši za uresničitev tega, kar kličete…                                          str. 64 

Konec vaših zemeljskih romanj - Veliki Božanski Usmerjevalec   str. 65 
-S spoznanjem svoje Pris. JAZ SEM in Njenim sprejetjem ste prišli do konca svojih 
zemeljskih romanj… 
-Kdor živi v Njeni resničnosti in odbije sprejetje vseh zunanjih pojavnih razmer kot 
resničnih, bo hitro prejel pogum, Moč in zaupanje, ki mu jih zagotovi občutenje Njene 
resničnosti… 
-Svojo Zmago lahko dosežete z uporabo Vijoličnega Očiščevalnega Plamena, ki ga 
pokličete iz svoje Mogočne Prisotnosti JAZ SEM…  
-Ljubljeni, le na en način lahko dosežete Mojstrstvo nad samim seboj, svojim svetom in 
vso snovjo, in sicer z neprestanim usmerjanjem k svoji Mogočni Prisotnosti JAZ SEM, 
dokler je niste sposobni poklicati s tolikšno Močjo, da vaše misli popolnoma utihnejo in 
so poslušne Zakonu vaše Prisotnosti, ki je Harmonija…                                            str. 65 
-Če Mogočni Prisotnosti JAZ SEM, ki je najmočnejša Inteligenca v Univerzumu, 
dopustite vso svobodo delovanja, bo na popoln način upravljala vaš svet… 
-Mnogi med vami, ki na videz izgledate že stari, se lahko v zelo kratkem času preobrazite. Le 
uskladiti morate svoje občutke, da polepšate, izpolnite in pomladite svoje telo. Ni 
domišljavo, če si želite biti lepi z namenom, da izrazite Popolnost. Ni domišljavo imeti 
popolno zdravo telo z namenom služenja Luči in ustvarjanja Popolnosti… 
Odredba:  zakon odpuščanja…                                                                                        str. 66 

Pritok Luči Prisotnosti – Veliki Božanski Usmerjevalec   str. 68 
-Nič več vam ni treba čakati. Vaša Prisotnost deluje v trenutku! Bolj ko ste sposobni utišati 
in uskladiti svoje občutke in jih tako ohranjati, hitreje bo vaša Prisotnost izpolnila vaš svet. V 
nasprotnem primeru boste potrebovali čas, kot ga zaznavate s svojimi človeškimi čuti. Vaša 
Prisotnost ne potrebuje ne časa ne prostora. Z usmerjanjem svoje pozornosti k Njej se 
zavedajte, da bo omejen občutek za čas in prostor, kot ga zaznavate danes, zagotovo izginil iz 
vaših  občutkov in zavesti… 
-Mislite, da ljubite drug drugega, toda kako lahko veste, kaj sploh v resnici je Ljubezen, 
dokler ne spoznate Ljubezni, ki je neskončna potrpežljivost do napak drugih? Ko 
vidimo veliko neskončno potrpežljivost in širitev Luči v srcih mnogih od vas, je Naše veselje 
veliko. Tedaj lahko veliko naredimo za vas in skozi vas…                                               str. 68 
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-Nikoli ne priznajte nobene nepopolnosti v čemerkoli, ne glede na argumente zunanjega 
sveta. Mirno recite nepopolnosti: "Ti si brez moči!" O, koliko lahko storite za svoj svet, sebe 
in druge, ko to izgovorite…                                                                                               str. 68 
-Prosim, še enkrat pozorno sledite - poudarjam: ni se treba naprezati, da dosežete svojo 
Prisotnost. Pokličite Njeno Luč skozi svoj um in telo v svoj svet občutkov. Luč ne pozna 
ovir niti kakršnihkoli vmešavanj. Enostavno teče v vas in iz vas v vaš svet. In polnost te 
Luči, ki je Vrhovna Moč Univerzuma in vašega sveta, enostavno deluje in raztopi vse pred 
seboj. Tako lahko občutite dejavnost svoje Prisotnosti. Ni se vam treba naprezati… 
-Zapomnite si naslednje pogosto uporabljene besede: Ohranjajte Mir v sebi in Prisotnost bo 
izbojevala vaše bitke. To enostavno pomeni pritok Luči Prisotnosti v vaše telo, ki odstrani 
vsa vznemirjenja, vsa raznovrstna neskladja in jih zamenja z vso Popolnostjo, ki je Zakon… 
Odredba: za moč in pogum… Mogočna Prisotnost JAZ SEM, napolni moj um in telo s 
Svojo mogočno Energijo, Močjo in Pogumom…                                                          str. 69 
-Ko to rečete, ta Luč Prisotnosti izpolni vaše telo. Njena Moč in obseg sta prevelika, da bi 
Nanjo lahko vplival kakršenkoli občutek, ki ste ga pred tem imeli v sebi… 
-Še enkrat pozorno sledite tej razlagi! Ko Luč na naraven način stopi v vaše telo in teče 
skozi živčni sistem (kot Energija in točke Luči celicah vašega telesa), ni dovolj močna, 
da bi obvarovala vaš svet občutkov pred neskladji, ki prodrejo vanj skozi vaše občutke. 
Ko pa se obdate s Stebrom Luči oziroma sami postanete ta Steber Luči, sta moč in 
količina te Luči tolikšna, da ne more v Njej obstajati nobena nepopolnost. Ko to enkrat 
razumete in se obdate s tem Stebrom Luči oziroma se občutite kot ta Steber Luči ter se 
gibljete v Njem skozi svoje vsakdanje dejavnosti, boste kmalu odkrili, da je neželeno 
izginilo iz vašega sveta… Vsakič, ko daje vaš zunanji jaz kakršnokoli mnenje, recite: 
"Stoj! Ti nimaš nobene besede!" in videli boste, kako bo Prisotnost vse popolno 
uredila…                                                                                                                           str. 70 

Ena Moč, ena Luč, ena Snov, ena Inteligenca - JAZ SEM  
Veliki Božanski Usmerjevalec   str. 72 

-V vsem Univerzumu obstaja le ena Moč, ena Luč, ena Snov, ena Inteligenca - JAZ SEM - 
Moč Božanstva. Zapomnite si, za obračanje k Božanstvu uporabite Besedo JAZ SEM! Naj 
tej Besedi nikoli ne sledi noben negativen izraz ali občutek, ker s tem daste tem negativnim 
dejavnostim veliko večjo moč v svojem življenju. Nikoli ne recite: bolan sem, propadel sem, 
omejen sem ... 
Odredba:  za kakršnokoli omejitev, finančno pomanjkanje ali karkoli drugega…          str. 72 
-Nujno je, da te knjige o JAZ SEM preplavijo človeštvo v največji možni meri, ker 
razlagajo Zakone, z uporabo katerih se lahko vsak osvobodi…                                str. 73 
-Vedite, da nismo nikoli ločeni. Ko se obračate k svoji P. JAZ SEM, pokličite ljubljenega 
Saint Germaina, Mene ali kateregakoli Vnebovzetega Mojstra, Sanat Kumaro ali Kozmično 
Bitje in prejeli boste pomoč. Toda najprej se vedno potrudite prejeti od svoje Prisotnost, tako 
da pokličete Njo za vse, kar potrebujete, ker na ta način dosegate svojo Zmago… 

Tiho Svetišče Srca - Veliki Božanski Usmerjevalec  str. 75 
Odredba: proti negativnim vplivom zunanjega sveta…  
Odredba: za pomoč drugim…                                                                                          str. 75 
Ne pripovedujte drugim o svojih doživetjih ali dosežkih, temveč jih ohranite v skrivnem 
svetišču svojega srca… Mnogokrat vidimo blagoslovljene učence Luči, kako pripovedujejo 
drugim svoja doživetja in dosežke, a čez nekaj dni vse izgubijo…  
-V kakršnikoli težavni situaciji ste, enostavno samo utišajte svoj zunanji jaz in recite: 
JAZ SEM, JAZ SEM, JAZ SEM. S tem boste sprostili dejavno Moč svoje P…       str. 76 
-Ne obstaja nobena druga beseda, ki bi imela tisočinko Moči, kot jo ima Beseda JAZ 
SEM. Zato vas vse prosimo, uporabite Besedo JAZ SEM oziroma Mogočno Prisotnost 
JAZ SEM. Občutite nihajno dejavnost, ko izgovorite: Moja M. P. JAZ SEM…     str. 76 
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-Njena Moč se sprosti v vašem telesu in skozenj vsakič, ko to izgovorite. In če to 
izgovorite z veliko odločnostjo in gotovostjo, se v vaše telo in skozenj sprosti okrepljena 
dejavnost vaše Prisotnosti in Njene Energije, ki bije v vašem srcu…                        str. 76 
-Spodbujam vas, da se osvobodite vsakega slabega govorjenja o drugih. Ne morete biti 
svobodni dokler dopuščate tem stvarem, da delujejo v vašem svetu občutkov, ter jih izražate.. 
-Če se nekdo preveč vznemiri ali razjezi, začne govoriti. To so nebožanski vzgibi v 
ljudeh. Zato so morali biti učenci Luči, ko so v preteklosti odšli v Zatočišče Vnebovzetih 
Mojstrov, 3 - 5 let v popolni tišini. V tem času niso smeli izgovoriti niti besede. Učili so 
se poslušnosti. Danes se vi učite skozi izkušnje v zunanjem svetu…                          str. 77 
-Če še naprej dopuščate neskladjem, lažem in opravljanju delovati v svojem svetu občutkov, 
potem boste to tudi enkrat želi in to bo najbolj nesrečna žetev…                                   str. 77 

Uskladite svoje občutke in pokličite Prisotnost –  
Veliki Božanski Usmerjevalec   str. 78 

-Svet se je znašel na poti pred Veliko Kozmično Lučjo, ki ne bo več tolerirala človeške 
trdote in bo naredila vse potrebno, da jo raztopi… 
-Vse uničevalnosti, ki jih ustvari človeštvo, so v tem območju, ki se nahaja na površju Zemlje 
do višine približno 2000 metrov. To je astralni ali psihični svet, v katerem so se ljudje 
primorani ves čas gibati, razen če (poglejte Sliko Božjega Jaza) sprejmejo razumevanje Mo-
gočne Prisotnosti JAZ SEM, individualizirane Prisotnosti Boga, in Jo pokličejo, da okoli njih 
ustvari Steber Luči, ki je nepremagljiv za vsa zunanja neskladja. Ko pokličete Steber Luči 
okoli sebe, se boste čutili nepremagljivo zaščiteni. Lahko se boste gibali med ljudmi, 
nedotaknjeni od neskladij...                                                                                               str. 78 
-Ko pokličete dejavnost Prisotnosti, da okoli vas ustvari ta Steber Luči… ga vzpostavi 
okoli vas tako trdno kot jekleni zid… 
-Ko enkrat osvobodite sebe in svoj svet občutkov (ki se nahaja okoli vas v razdalji vaše 
iztegnjene roke) vseh neskladij ter ohranjate harmonijo v svojem svetu, bodo skozi vas stekle 
Moči Prisotnosti in v vašem svetu bo zavladala Popolnost. Potem boste z lahkoto diha v 
neomejeni količini ustvarili vse, kar potrebujete. To je naravni Zakon vašega Bitja… 
-Ljubljeni, zapomnite si, v svojem Bitju imate tri vsemočne sposobnosti: pozornost, 
vizualizacijo in Moč kvalificiranja (določanja lastnosti stvarem)… 
-Ljudje morajo razumeti da s svojimi neg. občutki ustvarjajo neskladja v svojem svetu...            str. 79 
-Povem vam, ljubljeni, vsak, ki enkrat postane zavesten P. JAZ SEM ter Ji iskreno in 
zavzeto da pozornost, bo vedno imel vse, kar potrebuje. Vsak bo brez izjeme imel vse, 
kar mu srce poželi… 
-Omejitve v človeštvu so ustvarili ljudje sami s prepričanjem (ker so pozabili na Prisotnost 
JAZ SEM), da sta telo in razum vse…                                                                              str. 80 
-Človeštvo se mora naučiti uporabljati Besedo JAZ SEM, ki je Božja Moč. V 
kakršnikoli stiski se samo ustavite za trenutek in recite: JAZ SEM 3x! S tem boste 
sprostili dejavnost Moči Prisotnosti. Pogosto boste ustvarili tudi tako imenovane 
čudeže. To je Moč te Besede. Nobena druga beseda ne more sprostiti tolikšne moči, kot 
jo Beseda JAZ SEM. Besede: Bog, Božanski um, Božanskost ... ne vsebujejo Moči, kot 
jo Beseda JAZ SEM. Zato je Saint Germain prinesel človeštvu uporabo JAZ SEM. To 
je Moč, ki vas osvobodi. Zakaj? Ker je to vaše lastno Življenje…                        str. 80-81 
-Pomislite v Indiji kjer imajo nekateri posamezniki tako veliko Luč je velika množica 
ljudi še veliko bolj ujeta v stranpoti kot ste vi na Zahodu. Zakaj? Zaradi učenj ki so jim 
bila dana v preteklosti ki so učila meditacijo v kateri so tisoči le sedeli se osvobodili 
telesa in odšli v samadhi. Odšli so v to čudovito Kraljestvo oziroma Območje Luči. 
Toda kaj s tem naredijo dobrega? … 
-Povem vam: če boste dali pozornost le svoji lastni Božji Pris. Mogočnemu JAZ SEM, in 
harmonično prebivali v Njej, ne boste potrebovali nikogar na svetu, da vam razloži Moč 
Življenja oziroma kako poklicati dejavnost svoje lastne Božje Pris. Le z usmeritvijo 
svoje pozornosti k Prisotnosti se lahko osvobodite...                                                    str. 81 
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-Veličina oziroma Moč ki vam je s potrjevanjem svoje P. JAZ SEM dana danes za 
osvoboditev je neprimerljiva z vsem kar je bilo kdajkoli v zgodovini dano človeštvu… str. 81 
-Ko pokličete k svoji Prisotnosti, sta aktivirana Veliki Zakon in Moč Univerzuma, da 
neustavljivo izpolnita vašo zapoved, vašo Odredbo. To je zagotovo. Če navidez ne pride do 
izpolnitve, je to le zaradi vaših človeških strahov in dvomov…                                       str. 82 

Zmaga in Blagoslov Življenja – Veliki Božanski Usmerjevalec   str. 83 
Odredba: za klic na pomoč Velikih Bitji Luči…  
-Spodbujam vas, da spoznate, da ni potrebno čakati leta, da bi imeli to Veliko Zmago 
Življenja. Lahko Jo imate že sedaj, če Nam le dopustite, da vam pomagamo, in če sledite 
preprostim razlagam, ki vam jih dajemo. Če tega ne storite, vam ne moremo pomagati. O tem 
ni nobenega dvoma! Poznamo Zakon! Živimo ga! Mi smo Zakon!... 
-Moji ljubljeni otroci Luči. Tako hvaležni smo za priložnost, da vam sporočamo to, kar je v 
Srcu Luči. Zapomnite si, vaše srce je (čeprav ga zunanji čuti zaznavajo kot fizični organ) v 
resnici Srce Luči. Moje Srce, Srce vsakega Vnebovzetega Mojstra je resnično Srce Luči. 
Vaše srce je Srce Luči v svoji širitvi…                                                                              str. 83 
-Povem vam, gospodje, če ne morete pogledati ženske brez čiste in neomadeževane 
želje, potem ste zamudili največji blagoslov, ki ga Življenje hrani za vas. In ve gospe, če 
ne morete pogledati moškega brez človeških želja, ste prav tako zamudile največjo 
radost in blagoslov Življenja. Ko se približate dosegu vrhovnega cilja Življenja, izginejo 
vse človeške želje. S tem prejmete največjo Moč Božjega reda, ki ustvari Božansko 
srečo, popolno dejavnost in usmeritev Življenjske Sile in Ljubezni skozi vaše bitje. Zato 
je potrebno samoobvladovanje v vseh stvareh…  
-Obstajajo Ljubezen, Modrost in Moč v trikotniku Življenja. Če uporabite eno konico 
trikotnika Življenja brez uravnoteženja z drugima dvema, boste imeli le težave, kajti 
Življenje je ravnotežje. Življenje izven ravnotežja pomeni trpljenje. Če uporabite Moč brez 
Modrosti, da bi jo vodila, in Ljubezni, da bi jo prilagodila, se vas bodo vsi bali in kmalu 
boste brez prijateljev. Če uporabite Moč Ljubezni brez Modrosti, ki bi jo vodila, potem 
postane človeška oziroma postane obeležena z nebožanskimi lastnostmi… 
7  MOGOČNIH  ELOHIMOV – Moč in Zaščita Svetega Ognja – Elohim Arkturus   str. 90 

-Tisti, ki opravljate neko ustvarjalno delo, morate uporabiti ustarjalne moči uma. Če boste 
vedno poklicali ustvarjalne Moči 7-ih Mogočnih Elohimov in Zmago Njihovega Svetega 
Ognja, se bodo vse ovire nemudoma umaknile iz vaše ustvarjalne poti in preplavil vas bo ves 
potreben navdih… 
Odredba: za ustvarjalnost, če potrdite boste prejeli najčudovitejše ideje…                    str. 91 

Sedmeri Plamen Elohimov - Elohim Arkturus   str. 97 
Glejte Resnico v sijoči Beli Luči svoje Prisotnosti – Elohim Arkturus   str. 99 

-Ljubljeni zapovejte mir in sprostitev v sončnem pletežu ter občutite ravnovesje in umirjenost 
v svojem čustvenem svetu. Tako je vaš živčni sistem sproščen in ko so živci sproščeni, Luč 
iz vaše Prisotnosti nemoteno steče skozi telo. In v tej Luči, ki priteče v vaše telo skozi Žarek 
iz Srca Prisotnosti, se vam v slikah razodene Božanski načrt in dana vam je vsa Moč oziroma 
Sila za oskrbo zunanjega jaza z vsem potrebnim za izpolnitev Božanskega načrta… 
-S tem si lahko ogromno pomagate pri vsakem zdravljenju. Predstavljate si in ohranjate sliko 
Svetlobne Snovi, ki skozi Žarek Luči teče v vaše možgane, se širi po njihovih živcih, gre v hrbet 
in se širi naprej po živcih do vsake točke Luči v vsaki celici vašega telesa..                            str. 99 
-Ne upirajte se več, ljubljeni. Ne borite se z razmerami zunanjega sveta. Ne poskušajte najti 
nekih odgovorov tukaj, nekaj tam ter nekaj pomoči tukaj in nekaj tam. Samo neomajno se 
usmerite k svoji Prisotnosti, Ji pošljite Ljubezen in močne občutke svojega srca ter jo 
zaobjemite s tem. Prosite Jo, da vam v Luči Svojega Srčnega Plamena razodene Resnico tega, 
kar želite vedeti, da vam to popolnoma jasno razkrije v vaši zunanji zavesti… 

Kozmično Razsvetljenje – Elohim Cassiopeia   str. 102 
Odredba: za mir in harmonijo v vseh dejavnostih…                                                     str. 106 

Večni zdaj – Moč Tišine - Elohim Cassiopeia   str. 108 
Odredba: za motnje fizičnega vida…                                                                             str. 111 
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Odredba: za izničenje dvoma, straha in negotovosti…                                                  str. 112 
Vsevidno Božje Oko - Elohim Cassiopeia   str. 114 

-Ko uporabljate Vijolični Očiščevalni Plamen, ko kličete notranje Bistvo katerekoli 
dejavnosti, ko z Ljubeznijo ohranjate svojo pozornost pri svoji M. P. JAZ SEM ter 
kličete in kličete in kličete k veliki resničnosti Življenja, veliki Popolnosti in veliki Moči 
Univerzuma, ste očiščevalna Svoboda Ljubezni Svetega Ognja za Življenje. In skozi ta 
Klic postanete Odprta Vrata, skozi katera lahko izlijemo v vas in v ta svet to, kar mora 
priti sem, da dvigne človeštvo iz primeža uničevalnih sil lastnih nebožanskih stvaritev… 
-Večja Moč vašega Mojstrstva je odvisna od moči Blagoslovov, ki jih daste Življenju okoli 
sebe. Blagoslavljanje je največ, kar lahko daste Življenju. Če blagoslovite ljudi, ki hitijo v 
zunanjem svetu, z besedami: "Bog te Blagoslovi za čudeže danes", se v trenutku prebudijo, 
v trenutku nasmehnejo, v trenutku odzovejo s hvaležnostjo. Na ta način, če se navadi te, da 
rečete drugim: "Bog te Blagoslovi" in to tudi mislite, vzpostavite v sebi in okoli sebe zelo 
čudovite stvari…                                                                                                              str. 117 

Mir Svetega Ognja – Elohim Miru   str. 119 
Odredba: za mir v sebi…                                                                                               str. 119 
-Recite to s pozitivno močjo, nato se povsem sprostite in začnite občutiti ta Mir, kajti 
zagotavljam vam, da sta neprestani nemir in nihanje čustvenega telesa kot neprekinjeno 
valovanje morja. Vode vsepovsod na vašem planetu so neprestano v gibanju, valovanju. Vaša 
čustvena telesa so narejena iz vodnega elementa. Zato vse, kar vpliva na vode planeta, v 
določeni meri občutite tudi vi, če ne zapoveste svojemu čustvenemu telesu, naj bo mirno.  
-" Elohim Miru je Kozmično Bitje veličastne, transcendentalne Moči - Bitje, ki lahko z enim 

samim gibom Svoje roke pokrije Zemljo z Mirom in umiri vsa nihanja. Kadarkoli obrnete 

svojo pozornost k Njemu lahko v trenutku občutite Njegov Mir ter prejmete olajšanje počitek 

in srečo..                                                    str. 119 
Sedmeri Plamen Miru - Elohim Miru   str. 122 

-Sedmeri Plamen Mojega večnega miru je zlat, v sredini je bel, zunanji sij je vijoličen in 
navzven prehaja v modro. Če si to zelo jasno predstavljate, se bo zelo kmalu trajno 
vzpostavilo okoli vas in bilo dejavno s Kozmično Močjo. Nekateri bodo ta Plamen lahko celo 
videli okoli vas.  

Ljubezen Svetega Ognja Srčnega Plamena - Elohim Miru   str. 123 
-Mi smo večna Zaščita, vsemogočna Kozmična Inteligenca Ljubezni Svetega Ognja iz 
Velikega Središčnega Sonca, Srčni Plamen Univerzuma, Srčni Plamen popolnega bivanja, 
Srčni Plamen vsake civilizacije in Srčni Plamen, ki vas usposobi, da dosežete Vnebovzetje. 
Nihče ne more doseči Vnebovzetja brez Ljubezni Svetega Ognja Sedmih Mogočnih 
Elohimov, ker ko vaša M. P. JAZ SEM in Sveti Kristusov Jaz potegneta Božji Plamen iz 
vašega srca v Svoje Srce in nato v Vzročno Telo, vas Mi objamemo s Sončno Prisotnostjo 
Svoje ljubezni, ki vas varuje in ohranja v miru, da dosežete svojo Zmago…                 str. 124 
-Človeštvo se mora prečistiti. Mnogi od vas v tem svetu, ki se zdaj obračate k Luči in se 
trudite klicati Boga, imate zelo veliko Luč v Vzročnem Telesu, kar pomeni, da imate Moč, da 
se z majhno pomočjo iz Območja Vnebovzetih Mojstrov dvignete in dovršite svoje Vnebo-
vzetje. Zato vam je mogočni Saint Germain razložil uporabo Vijoličnega Očiščevalnega 
Plamena, da se vas lahko čim več obrne k Luči, razume Naš obstoj, sprejme Našo Ljubezen 
in jo uporabi za očiščenje svojega zunanjega jaza in celega sveta. To je edino, kar lahko 
osvobodi - človeštvo iz nemirnega vrenja; edino, kar lahko izniči strašne uničevalne stvaritve 
ljudi ter jih za vekomaj osvobodi vojn… 
-Predstavljajte si in ohranjate sliko Sedmerega Plamena Sedmih Mogočnih Elohimov s Srcem v Njem 
na svojem čelu in okoli svoje glave. Predstavljate si to pri vseh, ki jih srečate. Enostavno se navadite 
videti to Luč, ta Plamen, kako se širi v možganih in okoli njih. S tem odstranite veliko napačnih 
predstav in idej iz zavesti vseh, za katere to storite. Tako se zaščitite pred vsemi vplivi iz okolja, ki bi 
se sicer vtisnili v vaš miselni in občutkovni svet…                                                                      str. 125                             
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-Zdaj vam prinašam to Znanje in vas prosim, da si vedno predstavljate in ohranjate ta 
Sedmeri Plamen okoli svoje glave in okoli vseh, s katerimi ste v stiku. Krone vladarjev 
raznih narodov v preteklosti so simbolizirale ta Plamen. Krona predstavlja Vnebovzeto 
Mojstrsko obvladanje zavesti…                                                                                       str. 125 
-Običajno s svojim razumom mislite, da so misli tiste, s katerimi ustvarjate v fizičnem svetu. 
Nekaj si zamislite, nato pa poskusite to udejanjiti. Toda vedite, da Srčni Plamen vaše M. P. 
JAZ SEM vsebuje vso Popolnost in je Zakladnica vašega Življenjskega Toka. Vedite, da je 
Srčni Plamen Sedmih Mogočnih Elohimov Zakladnica Svetega Ognja ter Ljubezen in 
Popolnost iz Velikega Središčnega Sonca. Ta Sveti Ogenj je vzpostavljen v vas in okoli vas 
za zaščito, kar prejmete od svoje M. P. JAZ SEM. Tako lahko razumete, da ne glede na to, 
kaj želite storiti, uporabljate Sveti Ogenj za pomoč pri udejanjanju želenega…str.126 
Odredba:    ko potrebujete pogum, moč za karkoli konstruktivnega s pomočjo Srčnega 
Plamena…                                                                                                                        str. 127 

Ljubezen Kozmičnega Kristusa – Elohim Čistosti   str. 130 
Odredba: za uresničitev ciljev…                                                                                                     
Odredba: v kolikor vi ali kdo drug naredi napako in pride do omejitev v pojavnem svetu…    str. 133 
-Ko postaja vaša Moč vse večja, ljubljeni, začnejo sile teme iskati vse možne načine, da bi se 
vam približale in vas spodnesle. Lahko vas poskušajo zvabiti v neko situacijo, kjer boste prej 
ali slej naleteli na neka neskladja, čeprav vam jih v resnici ni treba izkusiti. Večja ko postaja 
vaša Moč, bolj morate v sebi razviti nesebičnost in postati ponižni pred svojo Mogočno 
Prisotnostjo JAZ SEM in Vnebovzeto Legijo, ker od tam prejemate vse…                   str. 134 
-Spodbujam vas, da ko odrejate, odrejajte z veseljem, srečo in ognjeno odločnostjo, da 
imate Popolnost. V nasprotnem primeru se raje najprej odpočijte. Toda ne odrejajte 
mlačno, kajti potem se v pričakovanju izpolnitve vaših Odredb ne zgodi nič…    str. 136 

Elohim Čistosti – Saint Germain   str. 140 
Nepremagljiva Čistost Ljubezni Svetega Ognja - Elohim Čistosti   str. 141 

Odredba: ko se zbudite s tem klicem  sprostite skozi svoje možgane določeno dejavnost 
Svetega Ognja Našega Srčnega Plamena…                                                                     str. 141 
-S tem Klicem sprostite skozi svoje možgane določeno dejavnost Svetega Ognja Našega 
Srčnega Plamena. Tako se očistite mnogih preteklih in sedanjih napačnih predstav, ki ste jih 
sprejeli vase. Včasih se niti ne zavedate, da prejemate vase slabe vtise iz zunanjega sveta. 
Zato z obvladanjem svoje pozornosti zaščitite svoje čustveno telo, preden se zaplete v 
destruktivnosti, ker ko daste pozornost neskladjem zunanjega sveta, potegnete njihovo 
energijo v svoj Življenjski Tok, v svoje čustveno telo…                                                str. 141 
-Če boste za vse, s čimer pridete v stik v zunanjem svetu, neprestano klicali dejavnost M. P. 
JAZ SEM in Nepremagljivo Kozmično Čistost Svetega Ognja Vnebovzetih Mojstrov, boste 
sprožili očiščevalno raztapljanje in izničenje napak, problemov, uničevalnih eteričnih zapisov 
ter žarišč uničevalne energije in snovi. Na ta način ustvarjate zelo močno Dejavnost v okolju, 
v katerem živite, pa naj gre za vašo sobo, dom, delovno mesto ali …                            str. 142 
Odredba: za kakršnekoli vojne razmere…                                                                     str. 144 

Magnet Velikega Središčnega Sonca – Elohim Herkules   str. 148 
Sedmeri Modri Plamen - Elohim Herkules   str. 153 

Uporaba Plamenov Svetega Ognja - Elohim Herkules   str. 155 
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ANGELI – VARUHI  SVETEGA  OGNJA  -  str. 169 
Kozmična Luč – Boginja Luči   str. 172 

Angeli Modrega Plamena – Nadangel Mihael   str. 177 
Plamen Zmagovitega Miru Večnosti in Serafi Miru - Elohim Miru   str. 180 

Ognjena Ljubezen Kozmičnega Kristusa - Godfre Ray King   str. 186 
O branju Eteričnih zapisov in zapisov Akaše - Mojstrica Nada   str. 189 

-Toda naj vam pojasnim: nevnebovzeta bitja lahko z določeno uglasitvijo včasih berejo 
Eterične zapise, toda ne morejo brati zapisov Akaše. Le Vnebovzeto Bitje lahko stoletja 
vnaprej bere Življenjske zapise tega, kar naj bi se zgodilo. Zato naj nihče ne trdi, da 
bere zapis Akaše. Kdor to trdi, pa še ni dosegel Vnebovzetja, ne govori Resnice. Edini 
zapis, ki ga zunanji jaz lahko vidi ali bere, je Eterični zapis. Včasih je konstruktiven, 
včasih ne. In v tem pride do težav. Ko se ljudje vmešajo v psihično področje in 
začenjajo videvati stvari, to še ne pomeni, da vidijo Večno Resnico… 
Odredba: če želite izpolniti zapis Akaše svojega življenja…                                        str. 191 
-Ko se bo svet prečistil in se bo človeštvo znova obrnilo k Bogu ter Ga bo pripravljeno poslušati, se 
bo začela nova Zlata doba in določen del Angelov, ki niso bili še nikoli utelešeni, se bo utelesil v 
fizični svet, da bi izkusili harmonijo, ki bo trajno vzpostavljena na Zemlji. Tako bodo lahko na 
popolnoma harmoničen način dosegli svoje Vnebovzetje…                                                        str. 191 
-Nekateri Angeli so Vnebovzeti, nekateri niso. Nekateri so bili več krat fizično utelešeni, 
nekateri nikoli in poznajo le služenje Ljubezni Svetega Ognja. Nekateri se ne želijo utelesiti, 
dokler ne bodo razmere na Zemlji očiščene. Angeli Deve in Nadangeli so bili fizično 
utelešeni, Kerubi in Serafi niso. Le ti pogosto pridejo, da s Svojo Ljubeznijo zaščitijo neko 
žarišče Svetega Ognja. Imajo izredno Moč in Čistost…                                                 str. 192 

Sprejmite le to, kar se vam razodene v sijoči Beli Luči - Godfre Ray King   str.193 
-Vse, kar pride od nekega Vnebovzetega Mojstra, Kozmičnega Bitja ali Angela, je vedno 
obdano z ovalom sijoče Bele Luči, ker v Območju Vnebovzetih Mojstrov ni nobenih senc. Je 
le Luč v Luči! Večja Luč, vedno obdana z več Luči. Zato tisti, ki pravijo, da vidijo 
Vnebovzete Mojstre, a Jih ne vidijo v sijoči Beli Luči, vidijo le svoje lastne miselne oblike in 
predstave Mojstrov..                                                                                                          str.193 
-V atmosferi obstajajo sile, ki jih ne pozna nihče od vas. Vidimo jih, kako neprestano 
delujejo. Toda če niste obdani s tako sijočo Lučjo, da ne morejo gledati Vanjo, postanete 
tarča njihovih zlonamernosti…                                                                                        str. 194 
-Vzpostavite okoli sebe Steber Luči in svet Vijoličnega Očiščevalnega Plamena… 
-Zahtevajte, da Popolnost Vnebovzete Legije izpolni in obda vas in vaš svet. Iz te Popolnosti 
se vam samodejno sprosti vse, kar potrebujete. Že davno bi vam to lahko dali. Toda dokler ne 
dosežete goreče odločnosti, da s sencami ne želite imeti nobenega opravka več, vam 
določene Notranje dejavnosti Boga v vas niso na razpolago. Dane so vam šele, ko vaš Sveti 
Kristusov Jaz sprosti dovolj Luči v vas in okoli vas…                                                    str. 195 

Angeli Vijoličnega Plamena – Saint germain   str. 198 
-Na začetku se začne z majhnimi stvarmi. Dosežete to in ono ter ste zelo srečni. Vendar 
ne daste vedno priznanja Notranji Moči, ki vam je to omogočila. Spomnite se (lahko se, 
če si tako zapoveste) ob vsakem svojem uspehu vedno najprej dati priznanje svoji 
Ljubljeni Prisotnosti JAZ SEM in nato Angelski Legiji, ki vam na Notranjem nivoju 
vedno pomaga v vsaki konstruktivni dejavnosti Življenja…                                    str. 198 
-Zvečer, ko odhajate spat, prosite za skupino Angelov, da varuje vaše telo in njegovo 
okolico, medtem ko greste v Templje Luči Svetega Ognja, da bi sprejeli, kar je tam in kar 
boste potrebovali naslednji dan. Ko se nato zjutraj vrnete v telo, ne oklevajte in pokličite 
skupino Angelov Vijoličnega Plamena, da so ves dan z vami na vseh vaših poteh in vam 
pomagajo narediti, kar mora biti narejeno, ter da imate Zmago in Zaščito vsega 
konstruktivnega. Če se boste zavedali Prisotnosti Angelov Vijoličnega Očiščevalnega 
Plamena, ne bo dolgo, ko Jih boste lahko videli…                                                   
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-Obstajajo skupine Angelov V. O. Plamena, ki se bodo po določenem služenju 
nevnebovzetim bitjem ko se bo prečistila atmosfera Zemlje in Zemlja v celoti - utelesili v ta 
svet. Pripravljamo skupino Angelov V. O. Plamena za utelešenje v fizični svet, ko bo le ta 
očiščen in se bo Zlata doba že začela. To so tisti, ki vam zdaj pomagajo pod vodstvom 
Vnebovzetih Mojstrov. Če ste pri tem pripravljeni sodelovati z Ljubeznijo, boste potem, ko 
boste že Vnebovzeti, vi pomagali tem Angelom, ki se bodo utelesili…                         str. 201 
Angeli Plemenečega meča – Mogočna Astrea (Žarek Dvojček Elohima Čistosti)  str. 204 
-Vse Svoje služenje Življenju smo morali narediti skozi posameznike, razen v določenih 
Kozmičnih trenutkih, ko je Sveti Ogenj izvršil svojo veliko Očiščevalno dejavnost skozi 
atmosfero Zemlje in skozi cel sistem. S to povečano nihajno dejavnostjo Svetega Ognja se je 
razširilo več Luči skozi cel sistem. Toda vso pomoč, ki smo jo nudili v ostalem času, smo 
morali dati skozi ljudi same… 
-Zato lahko, ko se družite z ljudmi zunanjega sveta, vaša Prisotnost in Mi skozi vaše 
izžarevanje naredimo mnogo stvari, ne da bi vi izgovorili eno samo besedo. Včasih je 
tišina veliko močnejša od besed. Obstaja pravi trenutek za oboje. Toda v vsem, kar 
delate, se vedno, preden začnete urejati neko situacijo, spomnite poklicati Sončno Prisotnost 
Zmage večnega Miru vase in okoli sebe. To bo umirilo in obvladalo vaš zunanji jaz. Tako 
vam bo vaša Prisotnost lahko posredovala prave ideje in vas napolnila s Harmonijo, ki vam 
bo omogočila, da naredite pravo stvar ob pravem času na pravi način…                       str. 204 
-Moje Legije Angelov Plamenečega Meča so velika Kozmična Bitja, ki so dejavna v 
Zemljini atmosferi. S Plamenom tega Meča izničijo grozne stvaritve, ki jih je človeštvo 
ustvarilo s sovraštvom, sebičnostjo, nasiljem in okrutnimi dejavnostmi in se kopičijo v nižji 
atmosferi… 
-Zapomnite si to. Pokličite te Legije v vsako uničevalno situacijo, za katero slišite in bomo 
Mi (na Notranjem nivoju) sprostili določene dejavnosti Tokov Kozmične Svetlobne Snovi in 
Svetega Ognja za izničenje neskladij, ki so jih nesrečneži poskušali ustvariti z namenom, da 
sprožijo pokol in nasilje med ljudmi…                                                                            str. 205 
Odredba: za izničenje vsega sovraštva povsod kjer to zahtevate…                               str. 206 
-Vaša goreča odločnost za izničenje vsega sovraštva s Kozmičnim Zakonom lahko sproži to 
očiščevalno dejavnost v tem fizičnem svetu. Tako se lahko izniči mnogo virov sovraštva, s 
katerimi niste v stiku. Če pokličete to tudi za izničenje vsega, kar je v atmosferi Zemlje ust-
varilo atomsko orožje in druge uničevalne sile, bodo tisti, ki upravljajo Moči narave in Sile 
elementalov, sprostili Očiščevalno Moč za preprečitev posledic teh uničevalnosti… 
-Zato ne zapravljajte časa za kritiziranje, obtoževanje in obsojanje kogarkoli ali česarkoli. 
Samo nadaljujte s klicanjem izlivanja Čistosti Modre Strele Kozmičnega Kristusa iz 
Velikega Središčnega Sonca, ki za vekomaj prepreči sovraštvo povsod, kjer to zahtevate. 
Sovraštvo vstopi v čustva ljudi, še posebno tistih, ki so čustveno neuravnovešeni, ter jih 
označi s svojimi uničevalnimi lastnostmi. Torej, to je zelo moder, močan Kozmični način 
onesposabljanja sovražnika. …                                                                                    str. 206 
-Ni se vam treba spuščati v kakršnokoli pregovarjanje z drugimi. Z Močjo Velike Tišine 
lahko onesposobite uničevalne sile in jih popolnoma odstranite iz tega sveta. To je del Moči 
Velike Tišine. To je velikanska dejavnost Svetega Ognja. Zagotavljam vam, to sta Modrost 
in Inteligenca M. P. JAZ SEM in Vnebovzete Legije, ki vas usposobita, da ste zmagoviti brez 
borbe z osebnim jazom, brez nasprotujočega razpoloženja do drugih ali boja z njimi...str. 207 

Očiščevalna Ljubezen Svetega Ognja - Angel Deva iz Žadastega Templja  str. 209 
-Kadarkoli je treba v zunanjem svetu narediti nekaj konstruktivnega, mora pred tem vedno 
eden ali več Angelov ustvariti žarišče Vijoličnega Očiščevalnega Plamena in Ljubezni 
Svetega Ognja za zaščito prostora in atmosfere na fizičnem nivoju, kjer je treba to stvar 
izraziti. Ko se je mogočni Saint Germain odločil, da prinese ta Nauk o Mogočni Prisotnosti 
JAZ SEM v ta svet, sem Jaz prevzel odgovornost, da pripravim atmosfero, jo prečistim in 
ohranjam določeno koncentracijo Svetega Ognja na mestu, kjer je Saint Germain posredoval 
Nauke o JAZ SEM prek Godfreya in Lotus Ray King. Ta Moja Dejavnost je bila stalno v 
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teku in zato je vse, kar je Saint Germain prinesel, vedno obdano in zaščiteno z določeno 
Kozmično dejavnostjo Svetega Ognja in Kozmične Svetlobne Snovi. To je velik naravni 
Zakon Stvarstva. Namen teh Naukov o JAZ SEM je ustvariti Popolnost na Zemlji, da bo 
Zemlja postala žarišče Moči Ljubezni Svetega Ognja, ki ustvarja Sonce…            str. 210-211 
-Torej, karkoli konstruktivnega želite storiti v fizičnem svetu, vedno najprej pokličite 
svojo Ljubljeno Prisotnost JAZ SEM in Vnebovzeto Legijo, da v vas in okoli vas zasije 
Resnico Ognjenega Kristusa Vnebovzetih Mojstrov, ki vam bo razodela vse, kar morate 
vedeti, da boste ustvarili Popolnost in zaščitni Sveti Ogenj Ognjenega Kristusa. Tako že 
vnaprej zaščitite vse, kar želite ustvariti v zunanjem svetu. In vedno ste osvobojeni vseh 
problemov. Uspete v vsem, kar delate. In vse stvari se vam odvijajo v harmoniji…      str. 211 
-Torej, za dosego večjega razsvetljenja zavesti ljudi je potrebno najprej sprostiti večjo Čistost 
v ta svet. To se doseže z Očiščevalno Ljubeznijo Svetega Ognja (Vijoličnega Očiščevalnega 
Plamena). Tako se ljudem v tem svetu zagotovi možnost, da prejmejo več Luči in razširitev 
zavesti. Zato ko se želite napolniti s Popolnostjo Vnebovzetih Mojstrov, vedno najprej 
pokličite Očiščevalno Ljubezen Svetega Ognja (tj .. Vijolični Očiščevalni Plamen, ki si ga 
predstavljate okoli sebe) in uravnotežite Ljubezen, Modrost in Moč Samoohranjujočega 
Plamena v svojem srcu. Nato se v vas in okoli vas sprosti Dejavnost Sedmerega Plamena 
Sedmih Mogočnih Elohimov. Tako ste zaščiteni in dane so vam določene Moči in dejavnosti 
Svetega Ognja za ustvarjanje konstruktivnih stvari v tem svetu….                         str. 211-212 

Ljubezen, Odpuščanje in Milost Svetega Ognja - Mojstrica Nada   str. 213 
-Ljubljeni Mojega Srca, ko kličete Kozmične Dejavnosti Svetega Ognja (tj. V. O. Plamena, 
Samoohr. Plamena in Sedmerega Plamena 7 Mogočnih Elohimov) na fizični nivo, vedite, da 
s tem sproščate Notranjo dejavnost Kozmičnega Zakona Ljubezni, Odpuščanja in Milosti. Ko 
to pokličete za osvoboditev Življenja od preteklih in sedanjih nebožanskih stvaritev, tudi 
sami prejmete zelo veliko pomoč…                                                                                 
-Vedite, da lahko svojim ljubljenim, ki so ujeti v razmere, iz katerih se glede na trenutno 
stanje na videz ne morejo izvleči, pomagate z dejavnostjo Kozmične Ljubezni in Milosti. 
Samo pokličite k Nam za uporabo Vijol. Očišč. Plamena. Ljudje v zunanjem svetu pogosto 
ravnajo nepravilno in zaradi tega pride do velikih krivic nad Življenjem. Lahko jih vidite v 
družinah, na delu, v politiki, narodih in …                                                                            
Odredba: za pomoč bližnjim, ki, kot kaže, še ne služijo Luči…                                   str. 213 
-Noben iskren trud ni zaman. Niti en val iskrene, nesebične Ljubezni - Ljubezni Svetega 
Ognja Kozmičnega Kristusa - niti en val ni odposlan, ne da bi za vekomaj blagoslovil 
Življenje. In to je tisto, kar svet potrebuje, ker zdaj se vanj inicira Ljubezen…. Ne morete 
oceniti Moči, ki se nahaja v enem samem valu občutka Ljubezni Življenju (ki prosi za 
Ljubezen, Odpuščanje in Milost) za okrepitev vsakega Življenjskega Toka…. 
-To so Ljubezen, Odpuščanje in Milost, ki jih je učil Jezus in jih uči in ves čas živi vsak 
Vnebovzeti Mojster. Vse do trenutka svojega Vnebovzetja ne boste vedeli, kdaj vse ste bili 
tik na tem, da podležete uničevalnim silam. In ne veste, čigav val Ljubezni vas je v tistem 
trenutku potegnil na konstruktivno pot Življenja. Zato si nikoli ne drznite obsojati kogarkoli, 
temveč vsakomur samo pošiljajte Ljubezen, ker ste se tudi vi uspeli dvigniti iz uničevalnih 
razmer s pomočjo Ljubezni, ki ste je bili deležni od drugih. To iskreno, nesebično Ljubezen 
ste prejeli od enega ali več Vnebovzetih Mojstrov in pogosto od svojih bližnjih, tj. od svojih 
družinskih članov, sorodnikov, prijateljev ... Pogosto je potreben le majhen dotik ljubeče 
Energije, da vas v trenutku vaše omahljivosti, ko vas uničevalne sile vlečejo na svojo stran, 
ohrani na konstruktivni poti življenja…                                                                          str. 215 
-Obstaja velika skupina Angelov, katerih izključna naloga je sproščanje Moči Plamena 
Svetega Ognja v ljudi in okoli njih, da postanejo prijaznejši do Življenja in do vseh, od 
katerih se čutijo prizadeti. Ljubezen, Odpuščanje in Milost Življenju morajo postati dejavne v 
človeštvu…                                                                                                                      str. 216 
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-Ta svet nujno potrebuje Ljubezen, Odpuščanje in Milost. Trajni Mir lahko pride na Zemljo 
le z Ljubeznijo, Odpuščanjem in Milostjo. Ta Očiščevalna Ljubezen Svetega Ognja mora 
postati dejavna v čustvenem telesu vsakega človeka. Le tako bo v tem svetu dovolj Luči za 
okrepitev konstruktivnih impulzov v vsakomur za ohranitev miru. Ves današnji nemir na 
raznih koncih sveta je posledica neskladij - neskladnih občutkov ne le zadnjih nekaj let, 
temveč so to trdi občutki ljudi, ki se kopičijo že od potopa Atlantide pred 14.000 leti….  
-Vedite, ljubljeni Moji, da lahko z uporabo Zakona Odpuščanja izničite nepravilnosti 
človeštva, ter prav tako svoje lastne. Kdo drug jih lahko odpusti? Od svoje Ljubljene 
Prisotnosti JAZ SEM in Vnebovzete Legije lahko prejmete dejavnost Vijoličnega Očišč. 
Plamena, ki je Zakon Odpuščanja. Človeštvo vam tega ne more dati…                str. 217 

Mojstrska Moč Vijoličnega Očiščevalnega plamena – Nadangel Mihael   str. 220 
-Ne morete si predstavljati, ljubljeni Moji, kaj vse lahko dosežete, ko vaš svet izpolni 
plamteča Vijolična Sončna Prisotnost. Samo pokličite jo. Ta Sveti Ogenj Vnebovzetih 
Mojstrov na Mojstrski način upravlja vse stvarstvo.                                                       str. 223 
-Ko pokličete Angele Vijoličnega Plamena, da na Mojstrski način upravljajo vaše 
avtomobile ter vse ljudi in stvari, ki so v stiku z vami, vse, v čemer se nahajate, se vam 
sile zla ne morejo približati ali vam povzročiti problemov in uničevalnosti. Samo 
pokličite njihovo Prisotnost okoli sebe in okoli vseh svojih dejavnosti. Ne ob staja nič, kar 
bi v tem trenutku potrebovali bolj kot stalno, vedno razširjajočo se Zaščito Svetega Ognja 
katerega ena izmed dejavnosti je Vijolični Očiščevalni Plamen…           
-Če bi bil Jaz na vašem mestu sredi neskladnih razmer zunanjega sveta, ki jih ustvarja 
človeštvo, bi se obdal z Vijoličnim Očiščevalnim Plamenom, ki na Mojstrski način 
nepremagljivo upravlja vse stvarstvo. Obdal bi se z Ljubeznijo Svetega Ognja Angelov 
Vijoličnega Plamena. Tako bi bil zaščiten od vseh zunanjih razmer. Za vsako prevozno 
sredstvo, ki bi ga uporabil (avto, avion, vlak, avtobus ... vse, s čimer bi se gibal po tem 
svetu), bi zahteval, da Angeli Vijoličnega Plamena z Mojstrsko Močjo za večno upravljajo in 
varujejo ta sredstva... 
-Tako ste lahko ves čas zaščiteni pred neskladji. Toda, če ne pokličete, da je to 
večnovzdrževana dejavnost, lahko to deluje en dan. A če naslednji dan ne daste pozornosti 
svoji P. oziroma V. P. če se ne zavedate te objemajoče Mojstrske Moči V. P. oz če postanete 
nemirni, se vas lahko uničevalne sile znova dotaknejo…                                               str. 223 
-Ko pokličete Angela Vijoličnega Očiščevalnega Plamena, da očisti neko situacijo 
oziroma onesposobi delovanje uničevalnih sil, Mu je po Kozmičnem Zakonu določeno, 
da mora izpolniti vaš Klic. Ne more vas zavrniti. Zato imate popolno jamstvo za pomoč 
Angelov in nekega dne Jih boste z vso radostjo videli stati takoj ob sebi, kako 
upravljajo vse okoli vas za vašo zaščito in napredek….                                           str. 224 

Angeli Ljubezni Svetega Ognja – Marija   str. 226 
-Vaš klic omogoči hitrejšo dejavnost Kozmičnega zakona, ker imate vi kot del vnebovzetega 
človeštva vso moč, da zahtevate odstranitev vsega kar ne izpolnjuje Velikega Božanskega  
načrta Popolnosti za ta svet. In ko kličete to za razmere zunanjega sveta, sami samodejno 
postajate izpolnitev tega Božanskega načrta. In kjerkoli ste, so ta Ljubezen Svetega Ognja in 
Angeli, ki jo izlivajo v ta svet, z vami…                                                                         str. 229 

Videti Angele iz oči v oči – Veliki Kozmični Angel   str. 232 
-Naj vas za vso večnost opozorim na naslednje: ko ste uspešni v svojem odrejanju in je na 
vaše Klice odgovorjeno, postanite vse bolj ponižni, vse bolj hvaležni, vse bolj harmonični ter 
poslušni svoji Prisotnosti in Vnebovzeti Legiji! Ne obstaja hitrejši način, na katerega bi sile 
zla lahko vstopile v vaš svet, kakor skozi občutek izkoriščanja Zmage, ki so jo Prisotnost in 
Vnebovzeta Legija vzpostavile v vas in okoli vas kot odgovor na vaš Klic. Če ohranite 
ponižnost, ko ste zmagoviti, ste vedno zaščiteni. Kadarkoli se zunanji jaz želi povzdigniti nad 
druge, je njegov propad že določen…                                                                             str. 232 
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-Če ostali ljudje ne bodo sprejeli Naše Prisotnosti in Resničnosti, vam danes znova 
prinašamo dovolj Očiščevalne Ljubezni Svetega Ognja, ki vas bo varovala pred gomilami 
zla. Če se Nas boste spominjali, če se boste družili z Nami, če boste prebivali z Nami, če Nas 
boste poklicali, če boste sprejeli Našo Prisotnost med seboj in če boste uporabili Ljubezen 
Svetega Ognja, ki vam jo prinašamo da boste raztopili in izničili vse zlo v človeštvu, torej če 
Nas sprejmete, bomo z vami.. 
-Zdaj vam bom razložil skrivnost Našega bivanja med vami. Če Nas želite fizično videti 
iz oči v oči, potem, ko pomislite na Našo vidno, otipljivo Prisotnost, pokličite Ljubljeno 
P. JAZ SEM, da izniči vse, kar vam preprečuje, da Nas vidno in otipljivo zaznate 
vsakič, ko vam pošljemo Svojo Ljubezen. Z vso silo pokličite svojo Ljubljeno Prisotnost 
JAZ SEM in Nas, da izničimo vse ovire, ne le v vašem miselnem in čustvenem svetu, 
temveč tudi v atmosferi, ki vam preprečujejo fizičen stik z Nami iz oči v oči… 
Odredba: če želite priti v fizični stik, iz oči v oči z P. JAZ SEM  in Angeli…             str. 233 
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