
 
. 

 

ČISTOST IN SPOLNOST - Ljubljeni, Čistost je stvar občutenja, 
zavesti in izžarevanja! V prihodnjem obdobju, ko bosta atmosfera 
Zemlje in človeštvo bolj prečiščena kot danes, se bo zastor iluzije 

dvignil in vsak bo lahko videl vzroke izza izgovorjenih besed in 
dejanj. In razkrito bo to, kar je čisto in to, kar ni. Naj vas ne zavede 
pretvarjanje ali zaobljube vzdržnosti od spolnosti nekaterih, da bi 

že samo to imeli za dosego Čistosti v srcu. 

 

. 
 

 

Če želite dvigniti človeštvo, je potrebno, da imate močno Božansko 
Sočutjem Razumevanje in sposobnost izlivanja občutenja Plamena 

Usmiljenja. Beli žarek str.92 

 

. 

 

DUHOVNO ŽIVLJENJE NI le neko izvajanje obredov. Je način 
stalnega vsakodnevnega bivanja, discipline, samo-obvladanja in 

kontemplacije. Je prav tako razvoj Ljubezni in Hvaležnosti 
Življenju in Bogu, ki vam je dal Življenje in vas ohranja v 

univerzumu na miljone let v upanju, da skozi vas izpolni namen, za 
katerega ste ustvarjeni le vi. Beli žarek str. 68 

 

. 

 



300 ŠPARTANSKIH BIJEVNIKOV - Zapisi akaše razkrivajo, da se je 
300 špartanskih bojevnikov spet zbralo skupaj kot 300 posvečenih 

učencev Luxorja. Nekateri od njih so danes Vnebovzeti Mojstri, 
nekateri pa se še utelešajo. Beli žarek str. 54 

 

. 
 

 

ČE GLEDATE NA NAPAKE IN OMEJITVE LJUDI OKOLI SEBE, 
BOSTE ZAČELI SAMI IZRAŽATI TO, NA KAR SE USMERJATE. NI 

VAM TREBA VEDETI VSEGA O SENCAH, DA BI RAZUMELI 
SONCE. 

 

. 
 

 

ZA KONSTRUKTIVNE STVARI - Torej, karkoli konstruktivnega 
želite storiti v fizičnem svetu, vedno najprej pokličete 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. Jaz Sem 4 str. 211 

 

. 
 

 

VAŠE VNEBOVZETJE POTEKA VSAK DAN - Naj vsak dojame, da so 
za dosego Vnebovzetja poleg preučevanja potrebnih znanj potrebna 



tudi delanje dobrih del, predanost Bogu, služenje Luči, odrejanje 
(klicanje energij Svetega Ognja) in molitev za dobrobit človeštva. 

Beli žarek str. 43 

 

. 
 

 

USTVARJALNA MOČ SVOJIH MISLI - Le malo ljudi na Zemlji zna 
danes, ljubi prijatelji, pravilno uporabiti ustvarjalne moči svojih 
misli in občutkov. Z uporabo teh moči naj bi skozi v notrenjosti 

bivajoči Kristusov Jaz pritegnil veličastne Ideje iz Božanske 
Inteligence v Srcu Univerzuma in jih izrazil v obliko. Beli žarek str. 

96 

 

. 
 

 

PO VSEJ ZEMLJI SO POSAMEZNIKI IN SKUPINE ZAVESTNIH 
UČENCEV LUČI, ki so kot igline konice Svetlobnih Žarišč v temi 

astralnega sveta in kličejo za celostno očiščenje človeštva, za 
očiščenje mislenih in čustvenih teles ljudi. 

 

. 
 

 

Njihova energijska polja, ustvarjena z njihovimi dejavnostmi za 
širitev Luči, so odprta Vrata, skozi katera prihajajo Angelske 

Legije, ki jih pošiljamo mi - Vnebovzeti Mojstri, Kozmična Bitja, 
Nadangeli in Elohimi. Te Legije gredo na vse konce sveta, da 
preobrazijo in odstranijo pritiske nebožanskih miselnih in 

čustvenih oblik. Beli ž. Str. 98 



 

. 
 

 

ŽELITE MIR OKOLI VAS, NAREDITE MIR V SEBI! 

 

. 
 

 

SEM NENAVEZAN NA SVOJO LASTNINO - Do denarja in svojih 
stvari imejmo zdrav odnos - sprejemljiv vendar noposestniški. Vse 
bogastvo pripada Bogu. Kdor ima veliko stvari, je v resnici le njihov 
upravitelj in ne lastnik. Zaupane so mu od Boga, da jih uporabi za 

dobrobit vseh. Beli žarek str. 25 

 

. 
 

 

PRIHAJATE NA TA ČUDOVITA SREČANJA Z ODREDBAMI - Če 
negujete misli Popolnosti, ki so izraz širjenja Božanskega dobrega 

vsemu vesolju, je hitrost vrtenja elektronov v vašem miselnem 
telesu tako velika, da se od vas odbijejo vse družbene uničevalne 

miselne oblike, ki lebdijo v atmosferi zemlje. 

 

. 
 

 

Če svojemu miselnemu telesu dovolite, da se poveže z neskladji, pa 
naj je to iz objav v časopisu, na radiu, televijziji ali pa iz 



medsebojnih pogovorov, v hipu upočasnite nihajno frekvenco 
svojih elektronov. 

 

. 
 

 

Enako velja tudi za vaše čustveno telo. Prihajate na ta čudovita 
srečanja ter s pesmimi in Odredbami dajate svojo ljubezen in 

čaščenje Vnebovzetim Mojstrom in drugim velikim Bitjem. Na ta 
način dvigate svoje čustveno telo v hitrejše utripanje. Elektroni se 

hitreje vrtijo okoli svojih središčnih jeder v atomih in vaše 
čustveno telo nato privlači le to, kar je dobro. Beli žarek str. 88 

 

. 
 

 

POMEMBNOST IN MOČ VOLJE - Ljubljeni, če se osredotočite na 
Zakon, ki vam ga dajemo, lahko zelo hitro pridete iz zavesti 

omejitev v zavest popolne Svobode. Vse je odvisno od tega, koliko 
ste VOLJNI BITI, VOLJNI SOTIRITI in VOLJNI POSTATI! 

 

. 
 

 

Ko je Buda sedel v kontemplaciji in iskal celotno Resnico, je bila 
njegova Volja tista, ki je dvignila njegovo zavest skozi vsa območja 
vse do spoznanja Končne Resnice. Nič več ga ni mogla zadovoljiti 

kakršnakoli lepota, ki je bila manj kot celostna Popolnost Srca 
Večnega. Ko je stal v Prisotnosti Angelov, ko je poslušal pesmi 

Nebeških zborov, je bila njegova Volja tista, ki ga je usposobila, da 
se je odrekel sreči in Svobodi teh Kraljestev. Njegova Volja je vodila 



njegovo zavest skoznje v Srce Resnice. Ko je bil končno zavestno v 
Srcu Resnice in se uresničill v tem Božje svobodnem stanju, je bila 

zopet njegova Volja tista, ki je vrnila njegovo zavest nazaj na 
Zemljo, da prinese človeštvu Resnice, ki jih je utelesil v svojih 

izkušnjah. Volja v srcih Jozueta in njegovega ljudstva je bila tista, 
ki je zrušila zidove mesta Jerihe, ko so korakali okoli njega. Z Voljo 
svojega srca je Jezus prehodil pot na Kalvarijo, razbil skalo groba 

in v vsej polnosti dosegel Popolnost svojega Vnebovzetja v 
prisotnosti približno petstotih ljudi. 

 

. 
 

 

Pri Saint Germainu v času njegovega utelešenja kot Krištof Kolumb 
- en neustrašen in odločen mož med mnogo prestrašenimi in 
dvomljivimi mornarji - je bila njegova Volja tista, ki je vodila 

njegovo ladjo Santa Marijo s stokajočo posadko preko oceana. 
Volja prvih domoljubov je naredila Ameriko deželo Svobode. 

 

. 
 

 

Kar je človek voljan, to prejme. Kajti Volja je privlačna Moč Boga v 
srcu, ki prikliče in ustvari to, kar človek želi. Nekega dne je na 

majhnem otoku v Severnem morju (Irska) neki mož (danes znan 
kot Sveti Patrik) goreče molil za svoje ljudi. Stal je tam na soncu, v 
dežju in viharju ter celo ob prihodu mogočnega Kozmičenga Bitja 

Viktory ni odnehal. Mogočni Viktory mu je rekel: »Patrik, pridi 
zopet dol in nehaj pritiskati na Boga.« Ne da bi se ganil, Mu je 

Patrik odvrnil: »Vztrajal bom tu vse do trenutka, ko mi Vsemogočni 
Bog obljubi, da mojim ljudem ne bo treba duhovno umreti!« Znova 

je prišel Viktory in rekel: »Patrik, pridi dol s tega hriba v miru.« 
Patrik je zopet odgovoril: »Vztrajal bom vse do trenutka, ko bo 
moja molitev uslišana.« Končno je prejel to, za kar je molil. Le 

zahvaljujoč svoji Volji je na gori Sinaj Mojzes prejel Deset 



Zapovedi. Vaša volja je ta, ki vas je pripeljala do tega, kar ste danes. 
Toda uporabili ste je le malo. O, otroci, Božja Volja je za vas polnost 

vsega Dobrega, vsega izobilja, vse Lepote, vse Svobode! Kdor v 
mirnem dostojanstvu in mojstrstvu svojega srca pravi: »Voljan sem 
biti Božje Svoboden!«, kdor drži svojo glavo pokonci, ima vzravnan 
hrbet in nadaljuje svojo življenjsko pot ter ne da nobene pozornosti 

smrti, razpadu, revščini, omejitvam in verigam - takšna oseba 
uteleša Herkula. 

 

. 
 

 

Kolikokrat so ljudje molili le z ustnicami: »Pridi k nam Tvoje 
kraljestvo. Zgodi se Tvoja Volja, kakor v Nebesih, tako na Zemlji.« 

Kdor to resnično moli, se mu to zgodi. Zdaj vas prebujam v 
spoznanje: Kar ste voljni biti, to ste; kar ste voljni izraziti, to se 

izrazi, kajti to je Zakon! 1. žarek str. 114 

 

. 
 

 

OBLEKE VNEBOV. - SERAPIS BAY - LEONIDAS - Bratje 
Vnebovzetja v Luyorju so običajno oblečeni v Bela Oblačila s 

kristalnimi okraski na robovih in zavihkih ter s soncem na srcu. V 
laseh imajo Zlat trak s soncem in krili Plamena na vsaki strani 

glave. Serapis poudarja nujnost poguma na poti, prav kot je to sam 
pokazal kot Leonidas. Beli žarek str. 52 

 

. 
 

 



PREPROSTOST - In, ko lahko globoko vdihnete, ko lahko rečete: 
»Oh, nič več ni pomembno. Kar ven se bom spustil. Odkreiral bom, 
kar sem skreiral,«, tedaj, dragi naši, imate razsvetljenje. Ko lahko 
rečete: »Ta reč, imenovana božanskost, ta JAZ SEM, Božji Jaz ni 

neko oddaljeno vzvišeno živeče bitje v neki drugi veliki dimenziji, 
ko jaz tukaj dol trpim,« ko spoznate, da je božanskost enostavnost - 
tako preprosta, da je nedoumljiva človeškemu umu, kot jo poznate 
zdaj; lahko se jo le čuti, lahko se jo le izkuša - takšna preprostost, 
da se nehate igrati igro zapletenosti. Takšna sijajna jasnost, da jo 

nehate poskušati pogruntati in jo samo živite. 

 

. 
 

 

POMEMBNOST ENERGIJSKEGA POLJA - SVETI OGENJ - Hvaležni 
smo bolj, kot lahko to izrazimo z besedami, da ste nas povabili in 
nam ponudili svoje energijsko polje, da lahko delujemo skozenj v 
vašem svetu. Tisti, ki ste fizično utelešeni in se zanimate za naše 

služenje Življenju ter ste nam odprli vrata, skozi katera lahko 
človeštvu damo svojo Pomoč, ste središče mogočnega Izžarevanja. 
Od Atlantide dalje je bilo teh energijskih polj malo in med seboj so 
bila daleč narazen. Ob redkih priložnostih, ko so se utelesila velika 
Bitja, kot so bili ljubljeni Buda, Jezus in nekateri svetniki, so bile 
njihove aure mogočna energijska polja za sproščanje izžarevanja 
Svetega Ognja iz Območja Vnebovzetih Mojstrov, ker so dopustili, 

da so bili nesebični prevodniki. Tako se je skozi njihove aure 
izvršilo točno določeno služenje človeštvu. Vendar pa je zavestno in 
znanstveno oblikovanje trajnega energijskega polja, preko energij, 

ki jih sproščajo skupine ali posamezniki z Odredbami, petjem, 
vizualizacijo in kontemplacijo, eno od največjih upov za 

vzpostavitev nove Zlate Dobe na Zemlji, s čim manj katastrofami in 
s priložnostjo, da vstopimo v človeške zadeve hitro, kot je le 
mogoče. Ko greste zdaj naprej in se spominjate Herkula, vas 

prosim, da ne sprejmete vase omejitev zunanjega sveta, ko veste, 
da je potrebna le vaja volje, da pritegnete k sebi vse, kar 

potrebujete. Voljan SEM biti Božje Svoboden! 

 



. 
 

 

V Imenu in z Močjo Herkula, voljan SEM biti utelešenje Boga! 
Izrecite to z vsem svojim srcem! Imejte ta namen! Če so to storili 

Buda, Jezus in Mati Marija, če sta to naredila Mojzes in Sveti 
Patrik, lahko naredite tudi vi. Da, moji otroci! Vi ste Stebri 

Herkula! Vi ste moj dejavni Jaz. Bog vas blagoslovi. - 1. Žarek str. 
118 

 

. 
 

 

SVETI OGENJ JE Samoohranjujoči Plamen v srcu, Sedmeri Plamen 
Sedmih Mogočnih Elohimov na čelu in Vijolični Očiščevalni 

Plamen, ki zaobjema celotno telo. JAZ SEM 4, str. 155 

 

. 
 

 

SVETI OGENJ VSEBUJE Vijolični Plamen (ki se dviga od nog 
navzgor in vas v celoti prežame in zaobjame), Samoohranjujoči 
Plamen v srcu, Sedmeri Plamen Sedmih Mogočnih Elohimov na 

čelu in še mnoge druge Dejavnosti, katerih uporabo zaenkrat še ne 
potrebujete na fizičnem nivoju oz je ne bi razumeli. JAZ SEM 4, str. 

107 

 

. 
 

 



KO POKLIČETE SVETI OGENJ SEDMIH MOGOČNIH ELOHIMOV, 
vedite, da ste Nam s tem odprli Vrata in Mi - skozi ta Sveti Ogenj - 
pridemo v vaš svet, da v njem ustvarimo Svojo Popolnost. Jaz Sem 

6 str. 192 

 

. 
 

 

O SVETEM OGNJU - Vse posebne dejavnosti Življenja iz Območja 
Vnebovzetih Mojstrov so vedno Tok določenih Moči Svetega Ognja. 
Ko to sprejmete in pokličete določene Dejavnosti Svetega Ognja, jih 

z našim zagonom prejmete vase in okoli sebe kot objemajočo 
zaščitno moč, ker Sveti Ogenj je edina Mojstrska Prisotnost nad 

vsemi stvaritvami ljudi. Jaz Sem 4 str. 221 

 

. 
 

 

KDO SO ELOHIMI? - V vsakem Univerzumu je skupina Kozmičnih 
Bitij (sedem parov Plamenov Dvojčkov), imenovanih Elohim, ki so 

najmočnejši aspekt Božje Zavesti v Univerzumu; nosijo najvišjo 
vibracijo Luči, ki si jo zmoremo predstavljati na naši stopnji 

zavesti; utelešajo Boga Očeta-Matere, ki jo poosebljajo na vsakem 
od sedmih Žarkov. Elohim je hebrejska beseda, ki pomeni Bog. 

 

. 
 

 

KAJ JE SHAUMBRA? - Vprašani smo bili »Kaj je Shaumbra?« Kaj 
je Shaumbra? No to bi nam lahko vzelo veliko časa, da bi razložili. 

Oh, to ima pomen za svet. Tukaj obstaja posebnost v izrazu 



»Shaumbra« - družina, ki je bila skupaj že prej, družina tistih, ki so 
na duhovnem potovanju, tistih, ki so prestopili v zavesti. Vendar 

Shaumbra...tukaj obstaja tudi globlji pomen. Shaumbra so tisti, ki 
so voditelji zavesti. Voditelji v zavesti. 

 

Sedaj, na Zemlji imate tiste, ki so voditelji v industriji. Izdelujejo 
produkte in jih dobavljajo ljudem, da jim služijo, da je njihovo 

življenje lažje ali hitrejše ali bolj zadovoljivo ali kakorkoli imate te 
produkte. Ampak obstajajo voditelji industrije. Obstajajo voditelji - 
nekaj mogoče - na vladnih ravneh, ki pomagajo ustvarjati zakone in 

vzdrževati ravnovesje in mir in harmonijo z ljudmi vsepovsod. 
Obstajajo voditelji kreativnosti, tisti, ki pišejo novo glasbo, tisti, ki 
ustvarjajo nova literarna dela. To so dejansko voditelji na svojem 

področju. Voditelji v financah. Veste, to so voditelji različnih tipov 
in mnogo se jih spozna na svoje delo. Njihova imena se prikazujejo 

na naslovnicah ali v knjigah, o njih se govori, uporabljeni so kot 
primeri na fakultetah. 

 

Obstaja še ena skupina voditeljev, ki so resnično, resnično po 
našem mnenju nad vsemi ostalimi. Opravljajo tiho delo, vendar je 
to najpomembnejše delo, ki dovoljuje vsem ostalim voditeljem na 
svetu da vodijo na svojih področjih. In to ste vi Shaumbra. Vi ste 

voditelji zavesti. Vi ste tisti, ki odhajate na nove ravni. Vi ste tisti, ki 
greste globoko znotraj sebe, da se odprete novim koridorjem. Tako 

da se lahko tudi ostali premaknejo v višjo zavest. 

 

Delo, ki ga opravljate ni za vas. Vi ga sprejemate in ponotranjite 
znotraj sebe, vendar, to kar resnično delate je to, da prevzemate 

zavest in dovoljujete, da se razširja znotraj vas. Tako odpirate vrata 
in okna, odpirate novim potem in novim potencialom za vse ostalo 

človeštvo, da lahko to izkoristijo. 

 

. 
 



 

EDINO RESNIČNO SLUŽENJE JE trdno osredotočanje svoje 
pozornosti na Velikega Mojstra v notranjosti. Jaz Sem 1 str. 125 

 

. 
 

 

NUJNO JE, DA TE KNJIGE O JAZ SEM PREPLAVIJO ČLOVEŠTVO 
v največji možni meri, ker razlagajo Zakone, z uporabo katerih se 
lahko vsak osvobodi. Nujno je, da imajo ljudje te knjige stalno na 

razpolago, ker si razum ne zapomni dovolj samo s poslušanjem teh 
Naukov, temveč jih mora večkrat prebrati. Prosim vas vse, ne iščite 
višjih Naukov od teh. Vzemite to, kar smo vam dali, in uporabite z 

vso odločnostjo. Tukaj vam je vse razloženo, samo če hočete 
razumeti. Ne pustitte razumu, da skače sem in tja v hotenju, da išče 

druge stvari. Pazite, da ne postane prevzeten in se ima za 
modrejšega od Mogočne Prisotnosti JAZ SEM in Nas, ki smo eno s 

to Prisotnostjo. JAZ SEM 4 - str. 73 

 

. 
 

 

SAINT GERMAIN VODI ŠOLANJE SEDMEGA ŽARKA - Vijoličnega - 
v Zatočišču Royal Teton v državi Wyoming ZDA 

 

. 
 

 

UPORABA NAUKA JAZ SEM - Brez kakršnegakoli namena, da bi 
vam navrgel občutek prevelike odgovornosti, vam povem, da ko 

enkrat poznate Zakon o Jaz Sem in njegove ogromne Darove, ki jih 



lahko pokličete za Blagoslov vsega Življenja, je vaša odgovornost, 
da to Znanje čim več uporabljate! Če ste tako srečni, da imate to 

Znanje, ga tudi uporabljajte. 2. žarek str. 95 

 

. 
 

 

VELIKO SREDIŠČNO SONCE - Obstaja vrhovno Veliko Središčno 
Sonce, ki je izvor vseh univerzumov, sončnih sistemov in sonc, je 

izvor vsega materijalnega in Duhovnega stvarstva. Je Središče, 
Belo Ognjeno Jedro Stvarstva; je srce Boga. V njem se nahaja 

najvišji izraz Mogočne Prisotnosti JAZ SEM imenovan Kozmični 
Kristus. 2. žarek str. 132 

 

. 
 

 

ROJSTNI DAN KUTHUMI - Rojstni dan je nov začetek, ker krog 
vsake duše sklene eno svoje kroženje vsakih tristo petinšestdeset 
dni. Energija posameznikovega sveta sklene svoj krog izkušenj en 
dan pred rojstnim dnevom. Na dan obletnice utelešenja neke duše 
Sveti Kristusov Jaz sprosti nov utrip Svetlobe in Življenja v njena 

štiri nižja telesa in iz Prisotnosti se sprosti dodaten zagon za 
podporo duši pri njenem napredovanju po svoji Božanski poti z 

upanjem, da bo v naslednjem letu uspela v večji meri udejanjiti svoj 
Božanski načrt. Zato lahko ponavadi občutite, da vam v času tik 

pred rojstnim dnevom energija pade a čas takoj po rojstnem dnevu 
je običajno naj obilnej ši, kar se tiče odprtosti in razvoja duha ter 

notranjega dobrega počutja. Tako kot je utelešenje duše nova 
priložnost zanjo, da odpre in razvije svojo duhovno naravo, tako je 
(v manjših krogih) tudi rojstni dan nov začetek in trenutek, ko se 

velik del nakopičenih energij, ki jih je ta duša pritegnila okoli sebe, 
raztopljen in izničen. To je prav tako priložnost, da Vnebovzeti 

Mojstri dajo Darove svojih Vrlin tej duši, prav tako kot si ljudje na 
Zemlji dajejo darila med seboj. 



 

Vsak, ki gre skozi vrata novega rojstnega dne, prejme izliv od 
vsakega Vnebovzetega Mojstra. Medsebojno obdarovanje ljudi na 

Zemlji je le medel odsev te notranje izkušnje. 

 

Ko nekdo postane učenec Mojstrov in je pod njihovim Vodstvom, 
prejme tolikšen kozmični izliv na svoj rojstni dan, da je to zanj 
'najbolj posvečen dan v letu'. Na vaš rojstni dan vsi Kozmični 

Prijatelji v Kraljestvu večne Svobode igrajo na vaš Življenjski tok. 
Izobilje in Duhovno razsvetljenje, ki vam jih podarijo, ostanejo del 

vaše večne identitete za vekomaj. Izkoristite ta vaš Posvečeni dan in 
se okopajte v sijaju Prisotnosti Božjega. 

 

Moje najbolj osebne čestitke in Blagoslove posvečam vsakomur od 
vas ter prav tako čestitke drugih Vnebovzetih Mojstrov in 

Prijateljev Luči. Naj ogromen izliv Svetlobe steče v vašo dušo in duh 
ter vam pomaga doseči celostno in popolno združitev s svojim 

Višjim Jazom. 

 

. 
 

 

NE DA BI ŠLI KAMORKOLI LAHKO poznamo cel svet. Niti okna 
vam ni potrebno odpreti, da bi spoznali Poti Nebes. Vedite: bolj ko 
potujete okoli, manj veste! (Lao Tzu) Kadar se zbudimo sredi noči, 
prisluhnimo odgovorom za razrešitev svojih težav. Zavedajmo se, 
da imamo v sebi brezmejni Vir vsega vedenja in ustvarjalnosti - če 

smo ga pripravljeni sprejeti.  - 2. ŽAREK - RUMENI - stran 23 

 

. 
 

 



KO SVOJO POZORNOST USMERITE K BITJEM DUHOVNEGA 
VODSTVA ZEMLJE, ko na dušnem nivoju zaznate njihova imena in 

dejavnosti, vaša pozornost postane magnet, ki iz območij 
Popolnosti pritegne Božanska Bitja in njihove dejavnosti Svetega 

ognja. Z življensko energijo vaše pozornosti vstopijo v nižjo 
atmosfero Zemlje za Blagoslov ljudi. Brez vaše pozornosti 

usmerjene k nam lahko naredimo le malo za vas. Vaša zavestna 
pozornost, usmerjena z vašimi pesmimi, vizualizacijo, 

kontemplacijo in mogočnimi Odredbami omogoča, da Vnebovzeti 
Mojstri, Nadangeli, Elohimi in Kozmična Bitja vstopimo v 
atmosfero zemlje. Zdaj iskreno ter z globoko Ljubeznijo in 

predanostjo rečem: Bog blagoslovi vsakogar na Zemlji, ki redno 
usmerja svojo pozornost k nam. Vaša k nam usmerjena pozornost 

ustvarja privlačno silo, ki nam omogoča biti in delovati v vašem 
svetu. Bog vas blagoslovi za vašo pozornost k Božji Moči, ki 

pritegne vse več te Moči v nižjo atmosfero Zemlje za Blagoslov 
vsega življenja. - 2. žarek str. 70 

 

. 
 

 

O MEDITACIJI - Božja narava ne more prodreti v zaposlen um. 
Pride le k umirjenemu umu, volnjem srcu in sproščenemu telesu. O 

tem govore vsa verstva s krščansko Biblijo vred. Dih je tisto, kar 
povezuje tvojo življensko nit s Stvarnikovo naravo, vse dokler si tu, 

v fizičnem mesu. Dih je Božje darilo tvojemu telesu v trenutku 
rojstva. Ta dar ti je na voljo da ga uporabljaš, vse dokler se ne 
vrneš, k trenutku, ki ga imenuješ smrt. Nova učenja str. 97-99 

 

. 
 

 

ČE GLEDATE NA NAPAKE IN OMEJITVE LJUDI OKOLI SEBE, 
boste začeli sami izražati to, na kar se usmerjate. Ni vam treba 

vedeti vsega o sencah, da bi razumeli sonce. 



 

. 
 

 

EDINI ZAKON KI VLADA ŽIVLJENJU JE JAZ SEM 

 

. 
 

 

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. 

 

. 
 

 

Z ODREJANJEM PRIVLAČIMO K SEBI BOŽJO LUČ in jo vsidramo. 
Potrebna je naša energija, da lahko Luč iz Višjih območij 

potegnemo in jo vsidramo v svojem bitju in svetu. 

 

ODREDBE STROSTIJO BOŽJO MOČ V VAŠ SVET Povem vam da je 
potrebno le malo da dojamete pomen Odredb in da jih dovolj dolgo 
uporabljate, da z njimi zberete Božjo moč v svojem svetu. Kako se 

lahko Odredbe primerjajo z molitvijo? Ljubljeni, molitev je 
čudovita, je pogovor z Bogom, pri katerem se Njegova Milost spusti 
v vaše predano srce. A za res močno, živo sprostitev Njegove Moči 

so Odredbe učinkovitejše. 

 



. 
 

 

Razni sistemi joge ponujajo metode, s katerimi lahko umirite um in 
se močneje povežete z Božanskim v sebi. Nekatere od teh metod so 

lahko tvegane za prakticiranje v zahodnem svetu, ker zahtevajo 
strogo mentalno in duhovno disciplino. Odredbe pa so, ko enkrat 

razumete njihova osnovna načela, preproste za uporabo in še 
veliko učinkovitejše. 2. Plamen - rumeni str. 228 

 

. 
 

 

ŽIVLJENJE NA ZEMLJI LAHKO v zelo kratkem času zopet postane 
nebeško. Le nizka zavest ljudi lahko pri tem ustvarja zastoje. V 
zavesti Elohimov, Angelov, Mojstrov ni nobenih ovir. Oni samo 

čakajo vašo besedo, zapoved, da popravijo vse napake, vzpostavijo 
red na Zemlji in zapojejo veličastno pesem Novega Dne, Nove Luči, 

Novega Božjega izraza na Zemlji. 3. žarek str. 133 

 

. 
 

 

O SREBRNI BARVI - Poleg vaših sedmih mavričnih barv obstaja še 
pet višjih barv ali žarkov, ki so sijajnejši od teh prvih in imate na 
Zemlji o njih zelo pomanjkljivo vedenje. Barva, ki jo imenujete 

srebrna, kot pri mesečevi svetlobi, se bo v tem času pojavljala vse 
bolj. To je energija, ki povdarja mir in ohranjanje življenja. Srebrna 

se lahko pojavi kot mesečev sij ali pomešana z drugimi sedmimi 
barvami, da bi dala različne nianse in poudarila barve, ki jih 
poznate sedaj. V Zlati Dobi se bo veliko pozornosti posvečalo 
barvam ali žarkom, ker so to različni vidiki enega Boga. Nova 

učenja str. 146 



 

. 
 

 

ELEMENTALNA BITJA pomagajo ustvarjati in ohranjati naš 
planet, ampak to zmorejo do neke mere. In če bi mi sodelovali v 

polni meri bi Zemlja dajala bogato hranljivo hrano in ljudje ne bi 
lovili in ubijali živali za svoje preživetje. Zaradi velikega 

onesnaženja Zemlje, elementali potrebujejo naše molitve in 
Odredbe, da lahko opravljajo svoje od Boga dano jim služenje. Petje 

OM je tudi eden od načinov, da jim pomagamo. 2. Žarek str. 181 

 

. 
 

 

SAINT GERMAIN JE Z UPORABO VIJOLIČNEGA PLAMENA DAL 
BLAGOSLOV in Žezlo Moči, ki ga boste znali v celoti ceniti šele, ko 

boste povsem Vnebovzeti in Svobodni. 

 

. 
 

 

BESEDA JAZ SEM JE V VSAKEM JEZIKU NAJMOGOČNEJŠA 
BESEDA ki jo je kdajkoli v 4.5 mio let uporabljalo človeštvo. Ta 

beseda je Moč Luči! Ko jo izgovorite, je poziv vsem Silam Luči, da 
začnejo delovati v vaši točki v univerzumu. So potrditev tega, da ste 
Božje bitje in da je Moč Luči v vas Moč Boga - Svetega JAZ SEM. 1. 

ŽAREK Nadangel Mihael str. 97 

 

. 
 



 

MOGOČNI VIKTORY (1930) JE KOZMIČNI MOJSTER Z VENERE 
- Skupaj z njim služi za širitev Kristusove Zmage še dvanajst 

mogočnih Kozmičnih Mojstrov in mnoge Legije Angelov Zmage. 
Leta 1930 so na Saint Germainov poziv prišli v atmosfero Zemlje in 
od takrat so zelo dejavni za pomoč človeštvu. Z njihovim prihodom 

so Gospodarji Karme razglasili novo ureditev za Zemljo in sicer: 

 

- od takrat je možno doseči Vnebovzetje že, če uravnotežimo 51% 
svoje karme; 

 

- dovoljen je vstop duš še nevnebovzetih ljudi v Eterična Zatočišča 
Vnebovzetih Mojstrov ponoči v času spanja fizičnega telesa; 

 

- omogočeno je bilo dati Nauk o JAZ SEM vsemu človeštvu. 

 

Viktory je povedal o svojem imenu: »Ime Viktory (Zmaga) so mi 
dali Vnebovzeti Mojstri, ker sem bil v vsem, česar sem se lotil, 

vedno zmagovit. V moji zavesti oziroma svetu dejavnosti že zelo 
dolgo ni nobenega spomina na niti eno samo omejitev. To pomeni, 

da v mojem svetu občutkov ni nobenega zapisa poraza ali 
nepopolnosti. Poznam le Zmago Luči že na stotine tisočletij.« 2. 

ŽAREK str. 147 

 

. 
 

 

UPORABIMO BOŽJE IME - Bog je v nas in ko uporabimo energijo 
svojega Boga, da usmerimo Angele, se oni odzovejo z vso Močjo 
Univerzuma. Ko je iz gorečega grma Bog govoril Mojzesu, mu je 

razkril Svoje Ime - JAZ SEM, KI SEM - in s tem tudi resnično 



naravo človeka (2Mz 3). Grm je naš zunanji jaz in ogenj je naša 
Božanska iskra, je Božji ogenj v našem srcu, ki nam ga daje kot 

Svojim sinovom in hčeram. 

 

Ta Ogenj je Moč ustvarjati v Božjem Imenu - in usmerjati Angele. 
Jezus je uporabil Božje Ime, ko je rekel: »JAZ SEM Vstajenje in 
Življenje!« (Jn 11:25). Vsakič ko rečemo »JAZ SEM ...«, v resnici 
rečemo »Bog v meni je ...« . Tako kličemo k sebi to, kar sledi tej 

Besedi. Ko rečemo: »JAZ SEM Razsvetljenje«, rečemo Bogu v sebi, 
da prikliče k nam še več kvalitet Razsvetljenja, kot jih že imamo. V 
mnogih Odredbah in Fiatih je uporabljeno Božje Ime - JAZ SEM. Z 

Njegovo uporabo izkusimo okrepljeno moč svojih molitev. 

 

. 
 

 

REDNA UPORABA ODREDB - Z močjo Odredb, ki jih odpošljemo, 
se sprostijo Tokovi Luči, Življenja in Ljubezni iz Božjega Srca ter 

naredijo vtis v atmosfero Zemlje, še posebno tja, kamor so bili 
poslani. Nato se vrnejo nazaj k tistemu, ki jih je poslal. Potrebni so 

čas in prostor za tiho meditacijo, čas in prostor za molitev ter čas in 
prostor za odrejanje. Vse troje lahko uporabimo v duhovnem 

služenju (doma, sami, v skupini). Toda ena oblika služenja ne more 
nadomestiti druge. Za pravilno izvajanje Odredb so potrebne 
izkušnje. Ne pričakujte, da boste že prvič, ko boste odrejali, 

ustvarili popolnost. Ko si naberete več izkušenj, lahko pospešite 
izvajane svojih Odredb. Z močjo Besede je ustvarjena Zemlja in z 

močjo Besede si pridobimo nazaj svojo svobodo. Zato uporabljajte 
Odredbe! Resnični Učenec Luči naj uporablja Odredbe vsak dan - 

odločno in z močnim občutenjem njihovih vsebin, da se hitro 
izpolnijo. Ko to redno izvaja, Vnebovzeti Mojstri vzpostavijo 

določeno ritmično okrepitev energij, ki se sproščajo z Odredbami. 
To zelo pospeši njihovo izpolnitev. Vendar pa Vnebovzeti Mojstri to 

storijo takrat, ko učenec s svojo poslušnostjo ter z resničnim in 
rednim izvajanjem Odredb pokaže, da je odločen ubogati Božje 

Zakone in udejanjati le Božjo Voljo. Tako se nad svetiščem skupine 
ali nad domom posameznika ustvari Polje magnetne energije. 



Vendar se mora skupina srečevati in odrejati na istem mestu isti 
dan v tednu redno šest mesecev, da se ustvari in vsidra to Polje, ki 

ga ohranja Angel Deva. Enako lahko tako Polje ustvari posameznik, 
ki šest mesecev redno vsak dan odreja. Tako lahko Vnebovzeti 
Mojstri uporabijo to Polje za Zaščito skupine in za Blagoslov 

človeštva. 

 

. 
 

 

NAMEN KLICA K HERKULU - nesreče poplave - Herkul je zaradi 
svoje funkcije Nosilca Božje Moči in Zaščite med Sedmimi Elohimi 
najmočnejši predstavnik Boga, ki lahko posreduje med človeštvom 

in njegovo vračajočo se karmo. »V primeru naravnih nesreč, 
poplav, požarov, neviht ali suše, me prosim pokličite, da bom lahko 
posredoval z veliko Močjo, ki mi jo je dal Bog. Kličite ime Herkula 

dan in noč.« V skladu z zakonom svobodne volje lahko Mojstri, 
Elohimi in Angeli posredujejo v našem svetu le, ko jih za to 

prosimo. 

 

. 
 

 

»Nikoli do sedaj ni bilo takšne ureditve za uporabo vaših Klicev, da 
pošljemo Žarke Modrega Ognja in Bele Strele na Zemljo, kjer 
poteka dobesedno razgradnja nebožanskih stvaritev ljudi ... 

Klicanje k nam je pogoj za vzdrževanje svetovnega miru ... Kličite 
me vsak dan, tudi če mi pošljete le tri Odredbe. To je dovolj, 

ljubljeni. Toda kličite moje ime in s tem me boste pooblastili, da 
SEM dejaven v vašem območju.« - 1. žarek str. 110 

 

. 
 



 

OSNOVNI NAMEN UPORABE ODREDB JE VZPOSTAVITI IN 
OKREPITI STIK S SVOJIM VIŠJIM JAZOM. TO JE 

NAJČUDOVITEJŠE OD VSEGA, KAR SE NAM LAHKO KDAJKOLI 
ZGODI.  - 1. Žarek str. 43 

 

. 
 

 

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. Jaz Sem 4 str. 

32 

 

. 
 

 

TROEDINI PLAMEN - Življenja je Božanska Iskra, poslana iz 
Prisotnosti JAZ SEM. Skozi to Iskro prejemamo Življenje, zavest in 
svobodno voljo. Troedini Plamen je zapečaten v Skrivnem Svetišču 

Srca in predstavlja Ljubezen, Modrost in Moč Boga. Imenovan je 
tudi Kristusov Plamen ali Plamen Svobode. Je Iskra naše 

Božanskosti, naša moč za dosego Kristusove Zavesti. Življenjski 
Tok, Srebrna nit, Kristalni Žarek ali ŽAREK LUČI se spušča iz Srca 
Prisotnosti JAZ SEM skozi Kristusov Jaz do duše in njenih nosilcev 

(štirih nižjih teles) ter jih skozi čakre neguje in podpira pri 
izražanju v času in prostoru. Po tem Žarku teče energija Prisotnosti 

in vstopa v človeško bitje skozi temensko čakro ter daje 
Troedinemu Plamenu in fizičnemu srcu zagon za utripanje. Ko je 
utelešenje duše na materialnem nivoju končano, Prisotnost JAZ 
SEM umakne Žarek Luči. Troedini Plamen se vrne na Kristusov 
nivo, duša, oblečena v eterično telo, pa odide na najvišjo stopnjo 
svojega dosežka. Tam se med utelešenji uči do svojega zadnjega 



utelešenja. Iz Srca Očeta se kot Golob spušča SVETI DUH. Ko 
dosežemo nivo Kristusove Zavesti (kot je to storil Jezus), se zlijemo 

s svojim Svetim Kristusovim Jazom. Sveti Duh je nad nami in 
zaslišimo Besede Očeta, Ljubljene Prisotnosti JAZ SEM: »Ti si Moj 

ljubljeni Sin, zelo SEM te vesel! Ti si Moja ljubljena Hči, zelo SEM te 
vesel!« 

 

. 
 

 

O KLICIH PRISOTNOSTI JAZ SEM - Ljubljeni, spoznajte, da se z 
vašimi Klici k Prisotnosti Jaz Sem, sprostijo Moči, ki blagoslovijo 

vašo neposredno okolico ter vso Zemljo. Te Moči sežejo v miselni in 
čustveni svet človeštva. Ali se zavedate, da je to najbolj čudovita 

naravna stvar v svetu? 2. žarek str. 93 

 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 

 

-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. 

 

 
 

 

-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... 

 



 
 

 

-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 

 

 
 

 

-Na voljo vam je vsa Naša pomoč, toda najprej se morate usmeriti k 
svoji lastni Prisotnosti JAZ SEM. Ne moremo vam dopustiti, da se 
začenjate naslanjati na Nas. Tako ne boste dosegli svoje Svobode... 

 

 
 

 

-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 Prisotnosti JAZ SEM, 
da okoli vas vzpostavi Svoj Steber Luči... 

 



 
 

 

-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... 

 

 
 

 

-V trenutku, ko greste s svojo pozornostjo v občutkih k Prisotnosti 
(vedoč, da je Ona nad vami ter da od Nje prejemate Življenje, 

Energijo), v tem trenutku se začne vaše Vnebovzetje... 

 

 
 

 

- Resnična molitev - Jezus - 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... 

 

 
 

 

-Prosim, zavedajte se tega, ker se le z ohranjanjem svoje pozornosti 
pri svoji Mogočni Prisotnosti JAZ SEM in Veliki Legiji Vnebovzetih 



Mojstrov zanesljivo dvigate, dvigate in dvigate, da končno preidete 
s človeškega nivoja na Božanski nivo... 

 

 
 

 

-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."... 

 

 
 

 

-Vi ki imate to Znanje o Prisotnosti, svojem Mogočnem JAZ SEM, 
ste najsrečnejši otroci Zemlje... 

 

 
 

 

-Zdaj imate znanje o svoji Mogočni Prisotnosti JAZ SEM, ki je 
največja Moč v Univerzumu.... 

 

 
 

 

-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... 



 

 
 

 

-Vijolični Očiščevalni Plamen izniči vse, kar se je nakopičilo okoli 
vas, in vas osvobodi. Ko nato pokličete dejavnost svoje Mogočne 
Prisotnosti JAZ SEM, se Njena Moč sprosti z 20, 30 ali 40 x večjo 
hitrostjo, kot je bilo to pred uporabo Vijoličnega Očiščevalnega 

Plamena... 

 

 
 

 

-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... 

 

 
 

 

-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... 

 

 
 



 

-Ko odpošljete svojo Odredbo z Modrostjo svoje Prisotnosti 
oziroma ko pokličete dejavnost svoje Prisotnosti pustite vso stvar v 
miru in bodite blagoslovljeni do trenutka, za katerega Ona ve, da je 

najprimernejši za uresničitev tega, kar kličete... 

 

 
 

 

-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... 

 

 
 

 

-Če Mogočni Prisotnosti JAZ SEM, ki je najmočnejša Inteligenca v 
Univerzumu, dopustite vso svobodo delovanja, bo na popoln način 

upravljala vaš svet... 

 

 
 

 

-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... 



 

 
 

 

-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 ... 

 

 
 

 

-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 Prisotnosti... 

 

 
 

 

-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 Mogočna Prisotnost JAZ SEM... 

 


