OBNAVLJANJE DUHA
Lana, Bohinj, 17.9.2011

Takole. Samo še trenutek, da se nekako vsi skupaj poveţemo v enostno, ene celote, da
bomo lahko nekako prevajali in prenašali misli in da nekoga pravzaprav odstranimo, ker tako
strašansko drgeta. Tako, da le trenutek, pa bomo dejansko pričeli.
Takole.
Počasi se bomo nekako povezali. Nebo se je namreč odprlo, priprlo, nikakor pa ne zaprlo nad
vsemi tistimi, ki ste se tako na hitro odločili in nekako tudi prišli in prešli, tako v Onostranstvu
kot tudi v tej realnosti.
Res, prisrčna zahvala za povabilo. Zelo na hitro smo nekako sestavili, vendar smo bili
predhodno ţe pripravljeni. Tako, da smo, mislim da, program, ki je danes nekako namenjen
vsem vam, res temeljito predhodno izbran, da si boste od tega marsikaj povlekli na vašo
stran, zemeljsko stran in upam, da vam bo vsekakor v ţivljenju, tekom tega ţivljenja ali
vstajenja vsekakor prišlo marsikaj od tegá, kar boste danes videli, razumeli, tudi najbolj
koristno in prišlo najbolj prav.
Upam, da bom nekako uspešno prevajal. Nekako se počasi vse skupaj umirja. Slike se mi
vsekakor bolj kristalizirajo, ko smo odstranili plahega dekleta, tako da, veliko laţje mi je
nekako komunicirati takole z vami ali z vsemi tistimi, ki so prišli.
Inahasanta…
Takole.
Poniţna zahvala. Res iskrena zahvala vsem tistim ţivim Zemljanom in predvsem Vladnim
Gospodom Zemlje in nikakor izven Zemlje, ki so se danes odzvali in odločili, da nam predajo
in dopustijo svojo veličino svojega znanja, ki se tiče vsekakor same materije.
Res iskrena zahvala Barbantruntom, ki so se odzvali resnično mnoţično in ki so pripravljeni
danes sodelovati z nami, da nam dopustijo, vsekakor dopustijo tudi vam, da sprejmete neke
ključe, neke tehnike, neko veličino nekega znanja, ki vam bo v temu ţivljenju zagotovo
prišlo, ţe v obdobju dveh let in pol jih boste zagotovo unovčili in gotovo vrhunsko uporabili.
To je prvič nekako, da so Barbantrunti ali Barbaruni, kakorkoli jih ţe imenujemo, nekako po
zemeljsko mi nekdo prevaja kar nekakšni Barabinčki Zemlje. Vendar niso ravno Barabinčki
Zemlje, vendar Tisti, ki so vstopniki in nikakor ne izstopniki za materijo.
Se pravi, to je neka vijuga, neko znanje, ki ga boste danes lahko uporabili, sprejemali tudi
praktično, tako da kasneje se zagotovo, zagotovo sezujem ali nekako odstranim te visoke
petke, vendar vsekakor sem pripet le preko kolen, tako da mi je malce laţje. Vendar,
vsekakor si bom kasneje tudi nekako sezul čevlje ali nekako ţenska obuvala, da vam bom
laţje prikazoval določene tehnike, preko katerih vas bomo popeljali nekako v skupinski, ne
ravno mantri, vendar v neki povezavi.
Praktično bomo delali določene vaje, kasneje na travi, ne tukaj. Tukaj bom naredil nek uvod,
nekaj, kar vam bo prišlo prav prav in danes prevajam iz 3.802 različnih jezikov. Vendar ne
sam. 522 različnih, kako naj se izrazim, glavnih ali vodilnih mi danes pomaga pri prevodu.
Tako, da na koncu prevajam, tudi ne sam, iz herjunščine, harjunščine, stare hebrejščine,
prastare slovanščine nekako v sodobno stilistično slovenščino.
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Imamo nekako izraze, malce po domače, vendar vsekakor se bomo dobro razumeli.
Prevajam namreč iz spominske note Lanjuške fizično zemeljske, tistega najbolj drgetavega
dekleta, ki je najbolj plaho, a si upa iti in preiti marsikam. Vendar, vsekakor, to dekle vodi le
ljubezen na pravo stran.
Če boste sledili Njej in boste v ljubezni pravzaprav popolni, dobivate tudi vi razseţnosti in
prave dimenzije. Tako, da brez strahu upajte in si zaupajte in dosegli boste res pravo raven.
Končno prihajam do uvodnega pozdrava.
Lepo pozdravljeni tudi tisti na Zemlji oziroma vsi tisti, ki ste se danes zbrali. Res, prisrčna
zahvala vsem tistim, ki so pripravili oziroma si, ste, so – kakorkoli ţe, pripravili to nekako
prireditev, sprejem ali nekakšno tudi pogostitev.
Res, iskrena zahvala.
Hvala tudi tebi, gospodič Jernej, ki nekako snemaš in se ţrtvuješ za vse nas. Določene zapise
predajamo, zato dobivaš danes tudi posebno, nekako vstopno kodo, ki jo boš kasneje zelo
dobro tudi izkoristil. To je nekako mala zahvala za dobrobit vsegá tega človeškega ali nekako
rastočega duha. Res, iskrena zahvala.
In nenazadnje boste oziroma ţe sprejemate, nekateri pa v dodatkih ali zamikih boste
sprejemali določene daritve, tako, da morda se bo komu majčkeno vrtinčilo. Vendar,
vsekakor vdahnite preko nosnic in postopoma vsrkavajte daritve preko nosa v notranjost. Ne
preko ust. Tako boste hitreje in sebe pravzaprav kristalizirali in visoko navibrirali, tako da se
vam tudi morda vrtinčilo kaj veliko ne bo. Od višjih vibracij zagotovo nikomur slabo ne bo,
vendar vsekakor mi je danes zelo prijetno med vami.
Predhodno sem daroval.
Seveda, Jaz nisem zamujal in sem vsakemu posamezniku ţe predhodno, na samem vstopu
nekaj podarjeval na srčno, pleksusno prepono. Tako, da nekateri boste začutili prijetno
toplino na samemu predelu pleksusa ali nekako srčne zatične strani, tako, da to je nekaj, kar
sem vam podaril tudi Jaz na samemu vhodu.
Lanjuška fizično zemeljska pa bo to dobila malce kasneje, vendar ţe tako ali tako ima vsega
dovolj.
Ne glede na to, postopoma se bomo pravzaprav vsi skupaj povezali.
Nekako, kakšno urico, morda dve, zavisi od tegá, kako hitro bo potekala povezava, bomo
nekako obrazlagali določene prednosti, določene vijuge, kako sami sebi pravzaprav
pomagati. Potem pa bomo šli, nekako po neki kratki premorni pavzici, se boste nekako
premaknili na travo. Nekam se bomo pač odmaknili, da boste imeli ravno podlago pod seboj
in da boste nekako dosti odmaknjeni od vsegá.
Kar pomeni, da vas bomo popeljali do zaprtja, kako pravzaprav zapreti sami sebe, kako
nahraniti sam sebe, kako obnoviti, regenerirati celotni sistem, kako iz eterične, etrične strani
povleči tisto nekaj, kar rabite kot ţivo materijo oziroma energijo ţivega stvarstva za to, da
ţivite dokaj zdravo ali najbolj zdravo.
Vendar, vsekakor se morate zavedati, da vse, kar mislite, čutite in sebe pravzaprav nekako
zavedate ali zaznavate, je to nekaj, kar vstavljate v sebe. Predvsem, čustva. Tukaj se bomo
najprej nekako zataknili ali nekako spotaknili.
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Čustvena energija ali vibracija
Čustvena energija ali vibracija zdravi ali onesposablja. Vsi tisti, ki ste čustveno prizadeti,
zagotovo tudi kasneje zbolite. To je nekako splošno znano. Vendar, čustvena rana prihaja od
nekako srčnega dotoka.
Nekdo pravi, da se moram predstaviti, vendar se bom predstavil kasneje, tako da, ne da sem
nevljuden, kasneje vam to tudi povem.
Od srčne prepone pravzaprav prehaja preko nekako desnega prekata
čisto na rob desnega predela telesa, skorajda na rebrno steno. Se
pravi, ta predel je pravzaprav čustvena povezava. Kar pomeni, ko ste
čustveno prizadeti, ranjeni ali nesrečno morda zaljubljeni, tako se bom
nekako pošalil, vam nastaja bolečina preko srca.
Vendar, nastaja bolečina izza podpazdučnega levega predela, preko
srčnega predela in se vije vse do desnega predela in se tukaj na desni
rebrni steni konča. Kar pomeni, da je to sredinska plast. V tej sredinski
plasti imate tudi zasnovnika.

Kdo najbolj trpi, če je zaljubljen in neuslišan?
Srčna zasnova, skupaj v povezavi z zasnovnikom.
Zasnovnika vsekakor vsi poznate. To je predel, nekako sredinskega dela, malega bitja, male
bitovne skupine, ki je nekako stojni in dejansko enako urejen kot zunanjost.
Zasnovnik je torej vidno polje vsakogar od drugod.
Vendar, ne le to.
Zasnovnik se barvitostno obarva in odraţa vašo ljubezen, vašo bolečino, vašo strast ali
karkoli drugega.
Ta energija, ki jo zasnovnik oddaja, vedno dela teţavo na srčni strani.
Kdo pravzaprav ne pozna bolečine, ko ga kar stisne pri srcu, se pravi, ko je zaljubljen ali
morda neuslišan ali morda od kakšnih trpkih besed, ki pritečejo na nekoga ali na vsakega
posameznika, ko ga pravzaprav zaboli, zaskeli in stisne v prsnici?
To je predel, ki je najbolj pomemben, najbolj ţenstven, a hkrati tudi najbolj, najbolj nekako
ranljiv.
Tukaj bomo pričeli. Tukaj je osnova ali stvarstvo
vsegá. Celega zdravja, celotnega sistema,
celotnega manipulativnega sistema ali celotne
materije, da boste vedeli, kje pričeti in od kod
pravzaprav pričnejo izvirati in nastajati teţave za
celotno materijo.

dušo.

Če si predstavljate, tako kot dam pravzaprav
dlani, takole v nekakšni plasti, kot veliko seme,
leţi ovojnica strasti. To je ovojnica, v kateri se
nahajajo trije duhovi, v povezavi z naslombo na
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Duša je vsekakor, tako kot poznate, obrnjena navzdol. Nekateri ste jo ţe, dejansko vsi
skorajda v celi celoti obrnili navzgor, kar pomeni, da imate sedaj postavljeno okostje ali
okostenelo gmoto, kompaktnost za samo eterično ali etrično telo ali testo. Vse ostalo so
plasti.
Se pravi, duša je kompaktna gmota, na katero dejansko, kot bi dajali magnetke, se pravi,
dobite ovojnico ali zadnjo ţivljenjsko plast iz različnih plasti.

Telesna oziroma leţeča struktura, telesni leţeči duh
Ko se človek porodi, ko vdahne in nikakor ne
izdahne, se prebudi ta, tako od pleksusa do
srčnega predela, neko bitje, ki ga pravzaprav
sploh ne poznate. Tukaj je osnova ali hramba za
celostno tinkturo vsegá.
Kar pomeni, da ko pleksusni predel oziroma
zasnovnika postavite pokonci in ko dejansko
levo bradavico ali srce dejansko pokrijete, v
sredini med njima nastane prazen prostor. Tukaj
nastaja cev. Cev, ki se povezuje od srca
materije direktno na zasnovnika.
V temu predelu te cevi, same strukture, imate leţeče bitje.
To je izvor vsega, kar nastaja po materiji. Vsaka teţava, vsaka misel
zato, da nastaja teţava, da je zdravo ali nezdravo telo, nastaja v tej
cevi tega predela.
Kako naj pravzaprav imenujemo bitje, ki ga na Zemlji pravzaprav ne
poznate, a nosi zapis popolnega vsegá, zdravega telesa, pravzaprav ne
poznamo.
Nekaj časa smo se pogajali in pogojevali, kako bi ga pravzaprav
imenovali in smo se na koncu odločili – telesna struktura.
Telesna struktura je pravzaprav leţeča struktura. Tako smo ji dali ime. Morda ga kasneje še
dodelamo, vendar zato, da boste vedeli. Ker leţi je leţeča, telesna. Telesna pomeni zato, ker
se tiče direktno materije.
Vsi popravki, česarkoli drugega, če ţelite pozdraviti materijo, morate seči v telesno materijo
oziroma tega telesnega leţečega duha. Našli bomo bolj primeren izraz, da se bomo nekako
uskladili, vendar leţeči duh – vse bomo pravzaprav vedeli, kaj in kako.
To je povezava z materijo. Direktno materija se zdravi prav po temu telesnemu leţečemu
duhu. Vendar, ta ni enostavni ali preprosti duh.
Če si predstavljate, gmota, ki leţi, je nekakšna takšna kot molekula oziroma kot bi jajce še
malce pritisnili, dobite zelo ozko ovojnico, v kateri pravzaprav nekaj lebdi. Tukaj ni
pravzaprav bitje, vendar so laski ali niti.
Tako kot smo se predhodno marsikdaj pogovarjali, da imate v telesni strukturi tako jajca kot
tudi neke gibljive zasnove, kače ali nekaj podobnega, kar se giba in govori, imate v tej
ovojnici drobne laske.
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Laski so pribliţno takole, to je nekako 20 centimetrov dolgi laski, različnih barvitosti. In če
pogledamo v prerezu, se pravi, vsak lasek ima svojo barvo.
Kar pomeni, tako kot so čakre obarvane na različne tinkture pri različnemu posamezniku,
tako so različni tudi laski.

Zdravljenje samega sebe
Če ţelite ozdraviti telesno materijo kateregakoli področja, ki vas boli, morate najprej vedeti
ali zaznati kakšne barvitosti je neka tinktura oziroma neki predel, glede na to, na kateremu
delu pravzaprav ţelite nekaj zdraviti.
Vendar, nikoli in nikdar ne polagajte dlani direktno na določeno točko, kjer bi vas
morda zaznavala oziroma zdravila sama vaša dlan oziroma povezava z Andalo ali
določeno astralno energijo.
Vi morate najprej seči v to strukturo tega zapisa. Zato vam ga bom lepo, enostavno
obrazloţil. Upam, da se bomo razumeli.
Laski so različne barve, različnega predela, vendar vsi nekako rahlo, rahlo gibljivi. Enako
dolgi, enako gosti, enako premični, vendar različne obarvanosti. Le navzven. Znotraj so
enostno ene podobe.
To pomeni, ko vas bolijo morda rodila ali neki spodnji del, morate dejansko zaznati, kakšna
barva se nahaja v določenemu predelu.
Ko ţelite zaznati, čeprav imate čakre, splošno znano, obarvane, ni vedno tako.
To pomeni, ko ţelite zaznati barvo same čakre ali samega predela, morda bolečinskega
predela, naredite tako: dlani daste v molitveni poloţaj in jih odprete kot trikot. Prsti
so na vrhu spojeni, vendar lahko so rahlo razprti, kar pomeni, da naredite vrh.
Počakate, da se iz dlani naredi med dlanjo povezava.
Se pravi, v sredini dlani imate odprte zmesi, odprte kanale, ki
se medsebojno povezujejo oziroma poveţeta. Ko začutite to
energijo, ji sledite z mislimi. Energija se prične vrtinčiti in se
vrti kot velika, debela cev, ki se kotali in obrača.
Ko dobite to zaznavo, ko začutite to, obrnite na določen del,
kjer začutite, da vam nekaj ni všeč. Morda v rodilih, morda na
jajčniku, na kateremukoli delu. Mi bomo dali le primer. Po enemu
primeru se cela telesna tinktura ali stvarstvo ravna.
Ko naredite trikot, dejansko poloţite na predel nekega dela.
Pomislite na to, kako sloni materična dlan, se pravi tega zapestja,
direktno na sami materiji. Misli usmerite na to. V trenutku se bo
energija, kot bi jo ukoreninili, povezala v določen del ali organ.
Zadaj bo malce teţje, vendar bomo tudi povedali kako. Sedaj se bomo
usmerili na sprednji del sprednjega telesa.
Ko naredite to, zaznajte cev. Se pravi, najprej naslomba,
povezava z zapestjem na samo materijo, potem ponovno
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usmerite misli v dlani. Znotraj je bela energija, ki se povezuje
in vrtinči. To materijo pravzaprav odmaknete. Dlani, se pravi
zapestja, odmaknete od materije in takrat zaznate, kako se je
cev dejansko povezala s točno določenim delom, kjer je
poškodba oziroma je nastala določena rana ali teţava.
Kjer energije ni, organ počasi veni ali oleseni. Nastaja poškodba, tako
jo bomo imenovali mi, čisto sami.
Na ta način, če dobro pogledate, morda, ja, malce teţje pogledate
energijo, vendar vidite, da se iz teh dveh cevi dejansko preusmeri laser
ali las. Se pravi, cev se razdeli in razprši.
Se pravi, energija v notranjosti izginja oziroma se razprši. Na ta način zdravite lahko direktno
določen predel tega organa. Takrat zaznate, kako energija pravzaprav teče oziroma se giba
točno po določenemu delu telesa.
Bodite pozorni!
Bodite pozorni na to, da notranjost je na različnih delih porazdeljena, zato je teţko najti
začetek. Vendar, vi točno veste, kje imate teţavo, zato tja dlani usmerite, postavite trikot,
usmerite misli, da se cev porazdeli, porazprši v notranjost in energija teče.
Takrat šele zaznate, kako na različnih delih telesa morda pritiska nekaj ali nekdo. To je vam
prvi dokaz, kje imate celoto razpršeno. Se pravi, eno bitje imate na več delov porazdeljeno.
Tako ste zakodirani oziroma razpršeni in tako laţje z vami manipulirajo. Nikakor mi ne
manipuliramo!
To pomeni, da zemeljska energija Barbarinov, ki so pravzaprav predhodniki oziroma tisti
glavni tkalci določenih usod, naredijo razdelitev.
Se pravi, ko bitje pride, ko je pripravljeno na reinkarnacijo ali na vlivanje v maternično telo,
energijo dejansko z mislimi porazdelijo.
Se pravi, kot bi imelo eno bitje pred seboj, si predstavljate, in bi glavo usmerili morda na
predel danke, roko bi usmerili nekako na predel spolovila, drugi del bi usmerili morda na
ritnico, morda stopalo, od nje pa na vrhu glave ali moţgana. Se pravi, kot bi sladkorno peno
porazdelili na več delov. Zato določen organ različno reagira.
Ko naredite pravzaprav ta kanal, se energija prične stekati v organ. Zaznate različne
dele. To pomeni, da le opazujte, kje energija pravzaprav se giba oziroma, kje ste oziroma,
kje je tisto bitje, ki bi moralo biti v celoti na enemu organu razdeljeno.
Ne premikajte ga, vendar belino zaznavajte.
V mislih zaznavate belino te energije, ki steče med dlanmi in teče po laskih, se pravi, nastane
šopek laskov, tankih laskov, ki se stekajo v notranjost. To opazujte!
Potem zaznavajte, kako iz določenega organa nastajajo laski, šopi, ki se vijejo po
celemu telesu. Se pravi, ti laski ali laserji se bodo pripeli točno na tiste dele raztrganine ali
raztrganega osebja ali osebe, kjer je porazdeljena po določenemu delu materičnega telesa.
Tako boste nahranili in povezali s tem laserjem vse dele vsega bitja, ki je na različnih delih
potrgan ali zatrgan.
Tako ste zakodirani. Pametna misel plemenitih Barbarinov, kako zapreti ume in razume in
priti do nadvlade. Zelo dobro.
Potem, ko zaznate, da ti laserji so medsebojno povezani, zaznali boste prav od določenega
organa, kako so spojeni beli laski, kot da je hobotnica prijela in se zrasla z delčki enega tkiva.
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Takrat morate z desno dlanjo, tudi lahko z materično prislonite svojo
roko ali prste, se pravi direktno na cev, na cev spečega duha telesne
tinkture, ki je med srcem in med zasnovnikom ali med pleksusom.
Različno bodo nihali, vendar ponavadi so postavljeni po diagonali.
Primete to cev, z drugo roko pravzaprav daste direktno na organ.
Pomislite le na organ, ki vas boli in opazujte energijo, ki se vali.
V nekemu momentu iz te cevi barvitosti, različnih barvitosti, pričnejo
rasti kot nekakšni laski v vašo desno dlan (sunkovito me boli, vendar
nič zato).
Se pravi, laski se primejo v mojo dlan (jaz nisem pravi), se pravi, se
primejo, prav zraščajo se, tako kot te vodne trave. Ali poznate tiste
rastlinice, ki so nekako rdeče, se razpršijo in lovke stegujejo in
pretegujejo in se oprijemajo določenega plena. Se pravi, iz vaše
desne dlani, ki jo nikakor ne poslonite v celoti, vendar
naredite polkrog, ovijete to cev in opazujete, kako se barvni
laski stekajo v vašo desno in nikakor levo stran dlani.
Pustite, da se naredi osmica.
Se pravi, naredi se povezava od bele barve, ki steka se na organ in od
barve, ki pravzaprav prihaja iz te cevi, iz te enotnosti oziroma iz tega
bitja, ki se oprime, zraste v notranjosti.
To je povezava vseh čaker, vseh energij in tako se zdravi katerikoli del, kjerkoli
na sami materiji.
To je bliţnjica ali dejansko najbolj ravna in najbolj mogočna pot.
Tukaj je hrana. Kar pomeni, da ne izbirate barve vi, čisto sami, vendar sama
podzavest oziroma sama energija ob točno določenemu zaporedju se sprosti in vi
ne delate popolnoma nič.
Kar pomeni, da ne vplivate zavestno na proces gibanja energij, hranjenja ali dodeljevanja,
koliko od česa boste pobrali, vendar enostavno prislonite dlani. Pustite, da se zraste in
nekateri boste prav zabavno gledali, kako laski se vraščajo in prisesavajo na vašo dlan.
Drţite in pustite. Uţivajte in opazujte z notranjimi očmi ali z nekaterimi drugimi očmi, laske,
kako se stikajo in pobirajo in se hranijo.
Čez nekaj časa se laski nahranijo in iz desne dlani, kot bi bili pijani ali vinjeni, se
uleţejo in morda celo obvisijo preko svoje cevi. Takrat so dobili dovolj hrane.
Postopoma se proces zapre in se zlije nazaj.
Takrat odstranite desno dlan in pustite jo obrnjeno navzdol.
Levo dlan pa še vedno imejte tam, kjer je pravzaprav teţava.
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Kar pomeni, da čutite potem energijo kot cev, ki
se steka preko ramena, vendar v notranjosti,
nikakor v zunanjosti in potem boste zaznali, kako
se dlan odpre in spusti navzdol.
Takrat se je naredil proces nekakšnega hranjenja
vseh delčkov enega bitja, ki bi moral biti na
točno določenem organu.
Prvotni zapis samega ustvarjanja ali kreiranja
človeške rase ali samega človeka, je bilo
predhodno dogovorjeno. Kar pomeni, da eno
bitje ali ena rasa, ene tinkture seţe na en organ.
Kar pomeni, da na vsakemu organu bi morala biti
točno določena vrsta nekih energij ali bitij ali bitovnih skupin.
Kasneje so nekateri, pravzaprav Barbarini, nekako zbarantali, zbalansirali in preustvarjali,
premeščali in tako je nastala prava zmeda. Vendar, na ta način ne boste nahranili le tisti
deleţ, ki je na določeni teţavici oziroma na določenemu predelu materije, ki vas boli – ali vas
boli koleno ali vas boli spolovilo ali ledvica ali karkoli drugega, se pravi, na ta način se prične
ustvarjati ravnovesje.
Vendar, s tem vi polnite dele vsakega bitja, enega bitja, ki je predhodno
dodeljeno določenemu organu.
Po nekako petih ali desetih takšnih lekcijah se bitje napolni in nahrani. Kar pomeni,
da boste začutili, kako vam določeni deli znotraj rastejo in se bohotijo. Ob dovolj velikemu
delu bodo zdrsnili ven izpod podkoţja.
Prav zaznali boste to.
Potem se bo skupaj zlilo iz večih mehurjev eno bitje, ki se bo naslanjalo na pravzaprav druge
dele in so njegovi deli.
Čez nekaj časa boste zaznali, da imate kot rahle mehurje pred seboj, enega bitja, ki je bilo
še predhodno porazdeljeno in razpršeno po vseh delih.
Čez nekaj časa, morda čez dve uri, pojdite morda na sonce ali na sončno svetlobo.
Dajte direktno na sonce svoje dlani. Lahko je tudi opoldne. Rabite le nekaj
minutk, ni pomembno, kateri čas je pravzaprav to.
Dlani obrnite in polovite to sončno svetlobo v same dlani. Se pravi,
dlani dajte takole skupaj, se pravi mezince in naredite
posodico, lovilno posodico.
Se pravi, kot da imate zrcalo, lovite sončno svetlobo. Ko jo ujamete, jo
pustite, da se napolnijo dlani. Kot voda se pravzaprav napolnijo dlani.
Si predstavljate, da ujamete vodo, ki je dokaj gostljata kot ţele in jo
lahko obdrţite takole na svoji dlani. Takrat pričnete obračati takole
dlani in pazite, da se voda ne razlije. Vizualizirajte ali zamislite si, da
boste laţje razumeli, ko boste poslušali, se pravi, kot bi imeli v
rokah posodico in v njej pravzaprav kristalno odbojno
svetlobo, ki jo lovite preko sonca in to obračajte.
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Takrat boste zaznali, kako se ta energija steka v dlani. V
notranjost, ampak najprej le ene strani. Ponavadi boste
začutili na levi strani, kako se steka v notranjosti. Pustite, da
se to zgodi. Takrat se bo pričel proces spajanja po telesu teh
razdeljenih delov v eno celoto.
Predstavljajte si, da boste razumeli.
Eno bitje je napolnjeno sedaj iz ene strukture tega zdravljenja ali tega
procesa. Prostori se morajo sproti, kot zaciniti ali »zalimati«, povezati,
drugače ne znam prevesti. To naredite s to sončno svetlobo.

Zato pustite, da sončna svetloba steče preko rok v notranjost
rok in nekako ob srcu, skorajda direktno tukaj, nad srčno
zasnovico, prične teči las.
Videli ga boste, zaznavali ga boste. Kot bi sončni ţarek tekel direktno
pred vas – iz vas. Vendar, lovite ga na levi dlani, na levi strani. Ko
boste lovili to sončno svetlobo, boste zaznali po notranjosti las, ki se
potem lasersko razprši.
To je svetloba Sonca.
Ta svetloba Sonca pronicne ven v to bitje in se medsebojno
dejansko poveţe. Zacini se. V pravem pomenu besede. Sonce zacini in poveţe to
bitje znova v eno celoto.
Ko se to zgodi, v nekaj minutah boste zaznali, če boste opazovali, lahko stojite tudi v senci in
le na sonce usmerite svoje misli in lovite to sončno svetlobo. Začutili boste, predvsem
nekateri, ki imate pravzaprav sposobnost zaznavanja energij, kako se dá na veliko ujeti to
sončno svetlobo.
Kasneje jo lahko tudi prelijete preko obraza in se z njo operete in pravzaprav tudi zacinite
druge dele. Vendar, to na samemu začetku še ne počnite. Najprej naredite to cinjenje ali
spajanje tega bitja.
Ko bitje »zalimate« oziroma poveţete v eno tinkturo, boste začutili, kako se je
pripela točno na deleţ telesa, kjer bi ona morala prvotno biti v celi sestavljanki.
Takrat dajte, poloţite dlan točno pod določen organ, se pravi,
materično dlan, če imate jajčnik ali teţave z jajčnikom ali s
katerimkolim delom, sedaj prikazujem tako, da boste nekako razumeli.
Znova levo dlan podloţite pod točno določeno bolečino
oziroma pod deleţem in daste mesto tej energiji.
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Bitje, ki je bilo zunaj, znotraj še vedno ostane na organu. Se
pravi, delček od tega ostane na organu. Ta se pravzaprav
odpre. Zaznali boste kot loputico. Tako kot pore, ki dihajo,
tako se naredi odprti kanal. Prav odpre se, vendar le zaradi tega,
ker se vsak organ vrtinči.
Vsak organ ima energijo vrtinčenja. Ta se odpre kot loputa in ko daste
levo dlan, tako kot ste lovili sonce pod seboj, se svetloba poveţe in
odpre se kanal.

Odpre se kanal, dejansko lahko v metru, tudi v treh metrih velikosti in
bitje, ki ste ga sestavili, se zlije nazaj v organ.
Tako poberete vse dele od točno tistega, ki bi moral biti na
organu in organ se regenerira in obnovi. Kar pomeni, da ga
nahranite vi, čisto sami, ne da usmerjate, kdo bi kam moral iti,
koliko bi morali vse skupaj pobrati, vendar enostavno se
prepustite procesu.
To je osnova, iz katere lahko kasneje izhajate tudi zdravljenje za
druge.

Zdravljenje drugih
Vendar, bodite pozorni.
Če ţelite na tak način zdraviti in pomagati, tako ţivalim kot komurkoli drugemu, morate ta
proces temeljito narediti v vsej celoti znotraj vas. Kar pomeni, da organe morate
dnevno in ne tedensko ali mesečno, dejansko spajati.
Kar pomeni, da morate vse bitje spojiti najprej pri sebi, za sebe, vi čisto sami. Šele potem
lahko to isto zdravljenje, se pravi, pod točno določenim kotom usmerite na ljudi.
Vendar, če to zdravljenje delate od srca, se pravi, za nekoga drugega, pomeni, da ne
smete dati na svoj organ oziroma na samo strukturo svojega telesa in to potem prenesti na
drugega. Vendar naredite točno takole:
Dajte dlani znova v piramidni poloţaj, se pravi, v vrh in pustite, da se
svetloba zlatega piša, pravzaprav skozi belino, razprši med vas. Ko
boste zaznavali, boste prav videli, kako bela barva teče mimo vas.
Vendar, to vedno vzdignite nekako ob levi strani. Se pravi, imate
sredino, kot bi na nos pritisnili piramido in jo odmaknite rahlo
na levo stran. Na levi strani se poigrajte s to energijo
spajanja.
Se pravi, okoli vas je barvitostna kepa neke gostote in na njo pritisnite
to vašo prstno piramido. Skozi njo prične teči ta proces tega čiščenja,
kar pomeni, da se najprej oprhate ali operete dlani.
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Potem jih obrnete in pričnete loviti to belo dlan, tako kot sonce. Znova
se lahko poigravate na tej strani.
Dobro si zapomnite!
Od levega dela obraza, kot bi nekako na levi strani nekomu
nekaj podarjevali, točno na tej strani in nikjer drugje si ne
morete nevtralizirati in zapolniti svoje dlani.
Imate bele dlani. Belo energijo, ki je popolnoma zaščitna, zaščitniška
in ščiti vas.

Ko pričnete delati na drugemu, naj drugi leţi, sedi ali stoji. Kakorkoli
vam bo prijetno. Dajte dlani znova v piramidni poloţaj. Stopite
dejansko k njemu in poloţite piramido tako navzgor.
Se pravi, pri osebi, ki ji boste delali, jo ne smete polagati
direktno takole na telo, da zapestja poloţite na telo kot pri
sebi, vendar jih poloţite od strani.
Se pravi, le to je razlika. Se pravi, da mezinci oziroma ta zunanja
delna enota se prisloni na telo. Takrat boste videli, kako se bodo
ţarki postopoma odvili in premaknili v notranjost nekoga in ga boste
nahranili.
Potem boste levo dlan drţali na točno določenemu delu
njegovega organa in z desno dlanjo boste šli na ta predel,
tako kot pri sebi, tudi med srcem in pleksusom oziroma
zasnovnikom.
Pustili boste, da proces steče sam po sebi in ne boste razmišljali nič.
Lahko zaznavate in opazujete le barvo, energijo in te laske, ki se
spajajo.

preko dlani.

Ko boste zaznali, da se je dovolj napolnilo vaše oziroma
njegovo telo, pomeni, da ste vi le njemu prevodnik, vendar le

Ta energija se ne bo spajala preko vas, ko se boste podali v belo belino. To je
tako, kot bi si oblekli neko pajčevino okoli sebe. Vendar, na ta način boste
dejansko imeli ovoj okoli dlani, ker se boste zapolnili in pustili, da se polnite
oziroma da se zaščitite v tej barvi, v tej barvni lestvici.
Na ta način dobite ščit.
Uporabite ga!
Brez tegá ne delajte tega procesa, drugače boste prevodnik vi in bo teklo preko vašega
telesa direktno na posameznika, na zasnovnika ali na tujca, ki stoji pred vami.
Pazite, da tega ne pozabite!
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To pomeni, da se odbija njegova energija oziroma njegovi deli se odbijajo, se pravi, in le
oplazijo vas preko te beline in nadzorujete proces tega zdravljenja.
Tako mu boste pravzaprav lahko pomagali in pognali celotni sistem njegovega telesa.
Da boste njegovo bitje spojili oziroma sestavili in ga v celoti lahko
povezali, lahko skupaj stopita na sončno svetlobo.
Ali pa – dlani daste v enaki šalčkasti podobni poloţaj in lovite zlatobelo svetlobo.
Če nimate sonca, zaprite oči in zaznajte sonce, se pravi, ki govori.
Vaše sonce ali luč te svetlobe jo imate najprej v belini, od koder boste
vi pobrali belo barvo in jo prenesli za zaščito ali kot nekakšne rokavičke
preko telesa.
Sam proces ščitenja se bo zgodil tako, da bo za vas varno.
Okoli te beline pa sije zlato sonce, zlata svetloba, zlata energija, ki je naslonjena nad belino.
Ko boste dlani dali v ta poloţaj, dajte takole, kot bi dali pod popek, rahlo na levo stran in
polovite to sonce. Vendar, to sonce se bo stekalo v gostemu šopu, vendar boste ravno tako
lahko naredili to.
Potem molite:

Prosim, da se Sonce ali Sončna svetloba, Sončni sij,
(kakorkoli boste to imenovali, bo prav za vas)
le odbojno spoji in se iz Njega samega enako Sonce tudi spusti.
To Sonce, Luč tega zavedanja naj ga zaceli, spoji in proces do konca spusti.
Amen. Hvala. Poniţna zahvala.

Karkoli boste dejali, bo prav ali pa se le poklonite in v mislih recite: »Poniţna zahvala«.
Karkoli! Ta proces lahko govora naredite tako kot začutite.
Vendar, svojega sonca ne smete darovati zanj. Naredite sonce, ga ulovite in ga
preodbojno storite oziroma pri njemu naredite enako kopijo.
Se pravi, ko boste svoje sonce prislonili ob njegovo sonce, se bo enaki
proces spajanja pri njemu zgodil in se bo nad vašimi rokami napolnilo
njegovo sonce. Se pravi, kot bi na vašo gladino naloţili še eno gladino
– se pravi, to ste naredili magnet, ki ga potisnete pod njegov projekt
oziroma njegovo sonce in tako se to sonce nalije na vaše sonce.
Vendar na ta način vi ne boste darovali. Vi boste le sebe zaščitili s
svojim soncem, da ne boste prevodnik ali kanal.
Potem dejansko njegovo silhueto spojite po popolnoma enakemu
postopku in tako boste na koncu začutili, kako se je sončna svetloba iz
vaših dlani pobrala, pri vas pa se je zgostila in vas je dejansko
radostno sama sebe dajala.
To je energija ali duh, ki se bo zlil z vami in imeli boste zlate dlani. Naj vas to ne zmoti.
To je nekaj, kar je pravzaprav proces. To je edini način, pri katerem boste zdravo prešli.
Ničesar ne boste povlekli na sebe.
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Naredili boste pri sebi najprej svoje polnjenje. Kar pomeni, da boste najprej naredili ves
proces pri sebi, potem pa to tehniko zdravljenja lahko darujete in pomagate tudi pri drugih.
Vendar, bodite pozorni!
Pazite, kdaj se pravzaprav proces pri vas šele konča.
Toliko, kot imate organov, toliko imate laskov v tej speči, nekako materični srčni
zasnovici oziroma v tej povezovalni energiji. Toliko nitk kot imate v notranjosti,
toliko bitij morate spojiti. Na koncu boste prav zaznavali, morda dva, tri, štiri bitja
oziroma niti, ki se bodo prosto gibale po vaši notranjosti, se pravi, po tej cevi.
Ko izgine zadnja nit, ki je močno barvitostno označena, prav videvali, zaznavali boste
to, vendar, ne razmišljajte, da si domišljate to, se pravi, ostane le gosta zmes beline. To
pomeni, da ste vsa bitja v notranjosti spojili in da ste točno vse skupaj spojili in postavili na
pravi proces.
To je samozdravljenje, a hkrati tudi pomoč nekomu, ki pravzaprav rabi ali potrebuje pomoč.
Zelo močna tehnika oziroma pravilno in po najkrajši liniji prestavljanje, spajanje in
postavljanje energij v celotno ravnovesje.
To je zelo, zelo pomembno.
Ko bomo šli nekako na travo, kjer bomo delali potem za posamezne dele tega organa
oziroma vsakega dela posebej, se pravi, vas bomo naučili, kako zaznati tudi energijo. Se
pravi, po zunanjosti in spojiti in napolniti tako ledvice kot tudi rodila, kot iz sebe izpustiti
zatiče, se pravi, energijo, ki zastaja ali je zastarela in vam pravzaprav se ne vrtinči oziroma
miruje.
Se pravi, to bomo potem delali na sami tehniki spodnjega dela.
Na ta način vam bomo prav konkretno pokazali tudi pomlajevanje, vendar moramo biti na
travi. Se pravi, kako in kaj.
Vendar. Osnova vsegá, se nahaja, se pravi, v tej srčni leţeči polspeči povezavi tega
telesnega duha.
Telesni duh je povezan z nitmi in ko izginejo zadnje niti, se pravi, ste povezali vso
raztrganino. Zaradi te raztrganine nastajajo poškodbe v notranjosti. Nekaterim celo
primanjkuje določenih bitij in boste videli, ko boste spojili vse skupaj, boste videli kar prazne
prostore, kot črnino, energijo, ki ne kroţi.
Ne prestrašite se!
Tam zagotovo bolehate. Vendar, nekateri svojih lastnih bitij nimate več v notranjosti, ker so
vam drugi pobrali bitovne skupine.
Kako jih dobiti nazaj, vam bomo tudi pokazali.
Vendar, to delajte večkrat v zaporedju. Morda večkrat, nekaj dni sproti.
Vendar, vse to vam bomo pokazali konkretno na samih vajah oziroma zunaj na sami travi.
Vendar, bodite pozorni!
Še na nekaj bi vas pravzaprav usmeril.
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Ko sestavite to, sestavite vse dele v svoji notranjosti. Sestavili ste popolnoma vse
raztrganine, jih zalili, jih spojili in jih postavili na določene dele.
Kadar vam dejansko dela teţave organ v zadnjem delu in do
njega nikakor ne morete priti, se pravi – misli – se pravi, levo dlan
usmerite morda na zadnjo, hrbtno stran, vendar poloţite na sprednjo
stran telesa, z mislimi pa spregovorite, kam je ta energija namenjena.
Tako boste zaznali dejansko šop energije, ki se steka preko vsegá, kot
da znotraj ni nič in gre preko prosojnosti na drugo ali na hrbtno stran.
Tako vedno znova lahko napolnite katerikoli deleţ telesa. Tudi, če ne
boste prišli do hrbtišča, se pravi, če boste le prislonili na ramenski
predel in spustili, da energija steče po hrbtu navzdol, se vlije v
notranjost, bo sama energija, misel, kam je namenjena ta energija, na
pravo mesto tudi spustila.
Tako, da se nikar ne bojte, če do določenega dela ne morete priti.
Lahko daste na sprednjo stran, pribliţno tam, kjer vas boli na hrbtu. Se
pravi, na sprednjo stran, ker prvo polje prvega telesa se pravzaprav v
prosojnosti razgubi, kot bi prosojna stran nastala iz sprednjega dela
telesa.
Se pravi, misli. Misli so najmočnejše oroţje, orodje, kakorkoli ţe. Z
mislimi usmerite levo dlan, točno na deleţ, kjer vas boli.
Potem ni potrebno več razmišljati, vendar boste zaznali točno
kam se steka energija.
Takole. Sedajle recimo, stekam prav na ledveni del in enako imam energijo leve dlani na
sprednjemu delu.
Vendar, nikar je ne dajajte čisto leţati. To je popolnoma narobe.
Vi morate imeti vedno rahlo prste privzdignjene zato, da teče ta kanal. Ta kanal se povezuje
od sredine dlani na prste. Se pravi, kot bi svinčnik drţali med rokami.
Ta energija pa je potem z mislimi usmerjena, se pravi, od te paličice se razprši točno na
določen del določenega dela samega organa, kamor je namenjena.
Tako, da nič zato. Vi veste, kje vas morda boli. Vse ostalo – se pravi, misli usmerite. Če ne
morete dlani drţati na hrbtni strani ali na hrbtnemu delu, kjer vas pravzaprav karkoli boli,
lahko poloţite na sprednji del, točno v nasprotju s tem hrbtnim delom. Se pravi, kot bi
naredili luknjo preko vsegá – postavite to dlan in se hranite.
Jaz bi vam predlagal, da sedajle morda naredimo nekaj minutk premora in se premaknemo
direktno na travo. Tam, kjer bi lahko naredili prav vsi skupaj te poskusne energije.
Naučil vas bom, kako potem spojiti vse skupaj, povezati in kako napojiti določene dele
organov oziroma vsega dela prav tudi na konkretnosti. Tako boste nekako odprli tudi
pomlajevalno energijo in tam konkretno vam bom tudi govoril o seksualni energiji, o kanalih,
ki se odpirajo preko seksualnosti, ki jo je pravzaprav potrebno unovčevati in to bi pravzaprav
razlagal oziroma bi kar poskušali, vsak na posamezniku postaviti, se pravi, na sebe in ne na
drugemu, tisto, kar je pravzaprav najbolj pomembnega.
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Vendar, doma, tako ali tako boste pričeli najprej s spajanjem tegá, potem pa se bomo tam
nekako tudi zaščitili.
Naučil vas bom, kako zapreti svojo piramido, kako postaviti vse skupaj, preden začnete delati
v skupini. Vendar, to bi delal prav na, konkretno na sami travici.
Nekaj minutk bi predlagal premora. Vendar, morda ima kdo še kakšno vprašanje prav iz
tega, iz te smeri, preden se premaknemo? Jaz se bom odmaknil iz telesa. Za nekaj trenutkov
bomo prebudili telesno strukturo, se namestili tja, potem pa se bom ponovno povezal. Prav?
No! Sedaj šele vidim, kje stojimo!
Smeh..
Odmor..
VAJE
Takole. Sedaj bomo nekako postopoma nadaljevali. Upam, da se bomo slišali. Drugače se
majčkeno premaknite malce bliţe. Postavite se tako, da boste slišali, da imate dovolj
prostora, da ko razprete dlani oziroma roke, da imate dovolj prostora za svoje lastno gibanje.

1. ZAŠČITA SAMEGA SEBE
Takole.
Sedaj bomo nekako nadaljevali. Vendar, najprej bi vas rad nekako opozoril in posvaril,
kadarkoli pričnete delati kakršnekoli tehnike gibanja v skupini je potrebno, predno pričnete,
sami sebe zaščititi. Tako, da bi dejansko poprosil, da nekako vsi,
popolnoma vsi, lepo stojite in da daste dlani v takole piramidni poloţaj.
Se pravi, predno boste karkoli, kjerkoli, pri komerkoli, ne le pri nas, pri
drugih, med katerimi drugimi ljudmi, pričenjali različno tehniko ali pri
jogi, kjerkoli, vam pride to nekako zelo prav. Tako, da zaprete svoj
prostor oziroma kot bi si postavili hišico v neki izbici, kjer boste delali
le vi, čisto sami. Se pravi, je potrebno sami sebe nekako zaščititi.
Daste dlani direktno pred pleksus. Se pravi, takole pokrijete
oziroma imate ţličko, nad njo postavite ta temelj.
Poskusite misli usmeriti v notranjost dlani. Se pravi, v
notranjosti poskušajte zaznati kako energije teče in se
povezuje. Znova isti kanal kot predhodno na sami predhodni
povezavi. Znotraj dlani tečeta dve cevi. Cevi iz desne in iz leve dlani.
Se pravi, imate odprte dlani in ko jih medsebojno poveţete, nastane povezava ali nekakšna
celotna cev neke spiralne povezave.
Spiralasto se dve cevi medsebojno povezujeta. Če bi jih odprli na Nebo in jih medsebojno
povezali, bi ena v drugo pravzaprav prešla. To je osnova.
To povezavo naredite najprej, predno karkoli pričnete.
Usmerite misli v nekako dlani in poskušajte zaznati to energijo. Ta energija pravzaprav se
vrti, vrti in nekako gosti.
Vsak pri sebi naj poskuša zaznati to energijo.
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Vdahnite, kot bi vdahnili le preko nosnic. Vse, kar boste delali
sedaj, vdihavajte ves čas preko nosnic. To ni prizmeljitev, kadar
vdahnete preko ust se prizemljujete in delate preko fizične materije. Se
pravi, preko nosa, po notranjosti, po diagonali se zgornji del, zgornji
prekat vsegá tudi prizemljuje oziroma vrši.
Ko imate to povezavo narejeno, ko začutite cev, vdahnite, vendar
tako, da vdahnete fizično preko nosa, vendar hkrati vizualizirate
oziroma zaznate, kako energije steče v pleksus.
Poskušajte drţati dlani. Vdahnite in zaznajte kako cev, kako se
energije steče preko cevi v pleksus. Poveţe se v gosto belo zmes, kot
v gosto gostljato smetano.

Še enkrat.
Naredite to. Znotraj zaznate vedno bolj gosto energijo. Zaznate čepek. Naredite to trikrat,
štirikrat ali devetkrat v zaporedju. Večkrat to ni potrebno.
In večkrat kot boste vdahnili boste začutili kako po plasteh se polnite in zapirate. Vdahne. Ko
začutite, da imate polnilo čisto v notranjosti, boste začutili drugačno dihanje. Kot da
postopoma prenehate dihati. Ne prestrašite se. To ste zaprli le svoje kanale od drugih, ki
prodirajo preko notranjosti, preko sredine.
Sedaj odprite dlani. Se pravi, od piramidnega vrha navzdol,
kot bi prsa podprli, vendar jih pustite do roba svojih reber.
Rahlo naprej, nekaj centimetrov proč od telesa in zaznajte
teţo v sami dlani. Zaznajte le gostoto. Nič drugega. Le gostoto, ki se
kotali. Ne hodite v širino, vendar zaznajte le gostoto na samih dlaneh.
Če ne čutite, rahlo gibajte navzgor in navzdol. Začutili boste energije v
sami dlani. Delajte posodice. Vendar komolci naj gredo rahlo ven, ker
dejansko po polovici telesa imate odprte kanale. Se pravi, daste
prostor, se pravi, energiji, ki je od strani. Tudi do tam se bomo
dotikali.
Potem pritisnite dlani oziroma komolce
ob telesno strukturo in izdahnite. Hkrati,
ko izdahnete potisnete dlani naprej.
Začutite pikajočo se zmes na samih dlaneh.
Nekatere pika ena dlan bolj kot druge. Zaznajte
to. Znova (vdahne) vdahnite, se vrnite v
prvotni poloţaj in izdahnite.

Nekateri boste izdahnili globlje, nekateri bolj
redko, plitko, kakorkoli ţe. Znova vdahnete. In znova izdahnete. Pred
vami se morda začne vrtinčiti gosta energija, kot cev vrtinčenja
spredaj pred vami. Morda se vam majčkeno vrti, vendar to pomeni, da
ste naredili odtok. Se pravi, kot magnet, bela belina, ki jo zaznavate,
se pravzaprav širi čez vašo avro v neskončnost, vendar ni tukaj
določena neskončnost. Vendar, daleč, daleč nad vami.
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Sedaj imejte dlani takole. Še vedno jih imejte obrnjene proti nebu.
Poskušajte zaznati z zunanjimi robovi to cev, ki ste jo zgradili spredaj.
Se pravi, cev se gradi pred vami. Kot bi nekako objeli nekoga, če bi
nekako naredili takole, bi zaznali svojo lastno cev. Vendar, ne bomo jo
objemali. Vendar z robovi dlani je boste nekako prislanjali.
Ali začutite to gostoto?
Lahko imate rahlo priprte oči, da se boste sfokusirali ali skoncentrirali.
Ko zaznate to, zaznate tudi energijo, ki teče mimo vaših robov vaših
dlani.
Kot bi obrnili pogled navzgor, vidite cev na koncu razpršeno prasketa.
Znova so niti. Če pogledate v vrh, navzgor, ali z notranjimi očmi, tako kot nekateri tudi to
sedajle počnete, vidite znova laske, niti, tako kot v temu srčnemu predelu. Znova se odprejo
in te niti se naslanjajo in razpršujejo.
Sedaj dajte dlani navzgor in pustite,
da se te niti od same cevi pripnejo
znova na vašo dlan.
Pustite temu procesu da teče. Le opazujte
ga. Lahko ga z mislimi potegnete, se pravi,
vrh cevi, ki je razpršen v laske. Laske
povlečete na svoje dlani in jih postopoma,
postopoma spustite navzdol. Vendar, dlani
imate ves čas obrnjene navzgor. Se pravi,
kot da potegnete svetlobo pajčolana nad
sebe.
Sedaj to obrnite in potisnite navzdol. Sedaj boste zaznali drugo barvo,
druge energije, druge gostote. Se pravi, od tukaj dalje, ţal, jaz, do
zemlje več ne morem priti.
Nekateri pa lahko to barvo potegnete ali potisnete čisto do podplatov.
Daste jo lahko belino pod svoje podplate, kot bi stopili na to belo
svetlobo.

Bele niti se stekajo oziroma se zapirajo kot bi laski šli pod vašimi
nogami do sredine. Naredi se kot veliko srce in tukaj se laski
pravzaprav prepletejo. Vedno bolj boste ţareli v beli barvi. To je vaš
zasebni prostor. Se pravi, to naredite vedno in redno, kadarkoli boste
delali v skupini. Tudi, če je le eden ali dva, naredite sebi ta zaščit
oziroma zaščito in pomeni, da v sami svoji avri delate sami. Nihče ne
more vstopati in nihče ne more izstopati.
Če malce pomislimo oziroma poskušamo začutiti, tudi če rahlo
premaknemo sedaj dlani, roke, zaznavamo po zunanjosti gostoto. Kar
poskušajte!
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Se pravi, kamorkoli se boste namenili, boste zaznali gosto, gosto zmes. Prav pika, se gosti,
po celemu telesu se gosti. Znotraj nastaja belina. V tej belini varno lahko delate karkoli
pravzaprav ţelite.
Tako ne vstopate drug v drugega oziroma lahko in varno delate lahko zdravljenje,
samozdravljenje, učenje, karkoli drugega. Tudi, če drug drugemu pomagate, vedno si najprej
naredite ta zaprti ovoj, si ga postavite, direktno lahko pod stopali. Meni je ţal, nekdo moral
pomagati, ker se ne morem prizemljiti oziroma ne morem iti pod zemeljsko tinkturo, ker sem
pripet takole nad temi stegenskimi predeli.
Vendar, kakorkoli ţe, vsi ostali to lahko naredite in potem v genitalijah, pred genitalijami,
takole notri, nekje v sredini, to pustite, da se zapre.
Potem gostota se naredi, belina se naredi in zaščiteni ste čisto vsi.
Morda zaznavate drugačno energijo. Naj vas to ne zmoti. To je vaše varovalo.

2. HRANJENJE ZGORNJEGA PREDELA
Da ţelite spoznavati svoje telo oziroma svoje dele, se pravi, morate vedeti prerez. Najprej
bomo delali glavnati predel. Se pravi, ljudi, ki boli glava, ki imajo teţave z očmi, z
mislimi, z razumevanjem ali vsem, kar je v povezavi z zgornjim delom, se pravi, se
morajo zavedati tegá.
Ko dlani obrnete takole navzkriţano, se pravi, ujamete ta sredinski del.
Se pravi, glava, do tukaj v sredini. Tukaj je stičišče, kjer je glavnati del
povezan s sredino.
Se pravi, ko daste dlani takole navzgor, naredite lijak. Le za
primerjavo, da boste vedeli kako teče ta zgornji lijak.
Povezava svetlobne energije je zelo, zelo pomembna. Prihaja namreč
od drugod. Vse, kar je od vrha navzdol, ker je zavest, podzavest,
razumska nota. Vsa ta bitja, ki so v tej veličini, se pravi, se povezujejo
od zgoraj navzdol. Pomeni, da se morate zavedati, kje je kanal.
Ko dlani obrnete navzgor, se pravi, v višini vaših ramen, je nekako
najbolj pravi kanal. In če ga potegnete do pleksusa je to bela ali neţno
neţna nekako rumenkasto zlata svetloba.
Vse, kar ţelite zdraviti, zdravite iz tega kanala ali iz tega lijaka.
Belina, rahlo v rumenkasti barvi, se pravi, je osnova za to.
Pustite in zaznavajte lijak. Se pravi, imate posodo, tanko cev in tukaj
lijak.
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Zasnovnik je pravzaprav pretočnik. Kot bi
po kapljevinah preko njega tekli v drugi prekat.
Spodaj, od tega zasnovnika navzdol je
pravzaprav zemeljska energija.

To pomeni, da ko dlani sedajle iztegnete in jih
usmerite navzdol, se pravi, in ko povlečete to
takole navzgor, se pravi, se hkrati prizemljujete
oziroma odpirate tudi višjemu kanalu.
Tako, da boste ločili zgornji predel v
grobem od spodnjega.
Kadar ţelite vleči zemeljsko energijo oziroma delati nekaj za rodila,
smo vam pokazali predhodno tehniko, ki jo imate nekako ţe opevano
oziroma postavljeno.

3. HRANJENJE SPODNJEGA PREDELA
Vendar, sedaj je pomembno, da pričnemo
nekako najprej z zemeljsko tinkturo. Dajte
dlani v, takole, trikotni poloţaj.
Vedno delajte trikote. Vse je v piramidah, vse je
v trikotih. Vse je povezano s tremi točkami.
Dajte, usmerite dlani navzdol. Lahko rahlo
priprete oči, da se boste laţje sfokusirali.
Vdahnite preko nosa in pustite, da dih
izteče.

Znova vdahnite in z mislimi obrnite dih preko moţgana v
spodnjemu delu. Ne usmerjajte ga po notranjosti. Kot bi ga
potegnili, povlekli, ga postavite zgoraj in pustite, da se razprši kjerkoli
pač teče.
To naredite trikrat v tej povezavi.
Jaz nekako sedajle ne morem ravno tako dihati po zemeljsko, vendar
boste razumeli kako in kaj.
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Zdaj zaznajte sredino, kotanjo, se pravi, ta
prazen prostor, teče znotraj energija. Cev, ki se
gosti, se pravi, je zemeljska zmes, ki je povezava
z belo svetlobno energijo.
To je cev, ki jo primete in ko jo drţite, jo
poskušajte zaznati.
Sedaj misli usmerite na svoje nogice ali
noţice. Na zgornje dele, tik nad prsti. Se pravi,
na predele nog, obeh delov.
Cev se razprši in se usmeri v ta dva dela. Poskušajte zaznati to
energijo. Migetanje, tek ali stečena energija. Se pravi, ko se drţite te
cevi, je pravzaprav hranjenje spodnjih energij.

vašega telesa.

Ko delate to tehniko, z mislimi le zaznavajte, kako teče
energija od spodaj postopoma navzgor. Teče vse do tega
pleksusnega predela, potem se razpršuje kot po kapljicah ali
kapljevinah.
Najprej morate narediti to. Vendar, zavedajte se, da je to zemeljska
energija, ki je v vaši avrični ovojnici in ne izven vaše materije. To je
energija, ki jo vlečete, tisto shrambeno ali shranjeno, ki je zunaj

S staranjem izstopa iz notranjosti navzven v vašo avro. V vašemu prostoru se nahaja vaša
shramba. To energijo vlečete nazaj v notranjost in se boste postopoma regenerirali.
Morda smešno in nesmiselno, vendar, vi imate shrambe dovolj, da jo lahko vstavite nazaj.
Po nekemu času začutite, kako imate prav do stegen kompaktno povezano to
energijo.
Takrat odprite dlani in jih obrnite navzven. Vendar se morate
zavedati, da ste še vedno v ovoju, v varovalnem ovoju, v beli barvi.
Sedaj dlani potisnite rahlo naprej in vdihavajte preko nosa. Dih se
prav izgubi po notranjosti. Kot, da ga ni. Ko izdahnete, se kar
porazdeli po notranjosti telesa. Kar izgubi se. Steče. Predvsem tisti,
ki imate pransko dihanje za seboj, izginja dih in diha ali izdiha
skorajda ni.
Sedaj zaznavate belino, ki se teče po notranjosti.

To je za rodila. Pomembna energija za rodila. Iz svoje lastne shrambe boste
povlekli to nazaj v telo.
Se pravi, to je vse, kar se tiče sprednjega, trebušnega predela.
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Tehnika, ki jo boste potisnili dlani naprej,
zaznali to gostoto, belo barvo in jo pustili, da
teče skozi vaše dlani v notranjosti.
Pričela se bo kopičiti v temu predelu in se
nahranjevati oziroma shranjevati.
Postopoma, ko starite, energija teče ven iz
telesa in steče v avro, v avrična telesa. Iz
avričnih teles boste posrkali vašo energijo nazaj
v fizično materijo. To naredite le na ta način.

Ko začutite, da ste se dovolj nahranili, začutite, zaprite rahlo dlani.
Prste zapirajte in boste čutili kanale, ki imajo gosto zmes v svoji
sredini. Obrnite jih navzgor proti nebu in jih neţno, neţno lahko
potiskate navzgor.
Vendar, poskušajte zaznati teţo, ki se je sedajle spustila.

Drugi del te tehnike je pravzaprav ta, da dlani le drţite navzgor.
Zaznajte dve cevi, ki se veţeta proti nebu oziroma po
zunanjosti vaše avre. Na obronek vaše avre, se pravi, obronek je
rob vaše avre – tam imate ta ovoj sedaj zgrajen. Kar pomeni, da,
če se dobro skoncentrirate, boste zaznali, kako iz tega ovoja
poskuša nekdo pobegniti navzven oziroma cev bi kar šinila ven.
Vendar ste v zaprtemu prostoru, kar pomeni, da se sedaj znotraj
dlančne dlani zbirajo oziroma znova razpršujejo laski, po notranjosti
vaše avre.
Se pravi, kot bi znotraj avro s curkom vode spirali, se pravi, takole
sedajle naredite.
Sedaj se dela kanal od zgoraj navzdol in nazaj po temu
spodnjemu predelu.
Pustite, da nekaj časa energija teče. Se pravi, kot bi naredili veliko srce oziroma srčne
zaponke, se pravi, sedaj poskušajte zaznati, kje se je pravzaprav cev ustavila oziroma
ukoreninila. Teče ob, kot prapor, kot nekakšna peresa na zunanjosti.
Sedaj se laski prisostvujejo na rob vašega spodnjega predela in vsrkavajo v sebe drugo,
nekako zelenilo, zelenkasto barvo.
Pustite, da to zelenilo prične teči po notranjosti. Povija se okoli vaših nog in je
gosto zelenkaste barve. Tako kot vaša trava. Se pravi, se vije v spodnjemu delu
tega telesa. Pustite, da se napolni.
Dela se dejansko kot nekakšno okovalo oziroma obroč ali nekakšna plošča.
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Ko vdihavate preko nosa, postopoma izdihavate oziroma pustite, da zrak dobesedno izginja v
vaši materiji, boste zaznavali, kako ta poklopec oziroma ta obroč vedno bolj gostljato gre
proti višavi. In namesto goste zelene barvitosti se počasi meša skozi belo barvo.
To pomeni, da sedajle hranite vse, kar je v zadnjemu, ledvenemu predelu. Se
pravi, od nog navzgor, mimo genitalij, v zadnjemu hrbtnemu predelu se sedajle
polnijo notranji organi.
Vendar, to ni le energija.
To je bitje, ki ga ustvarjate, kreirate in on vas pravzaprav napaja nazaj.
Ta energija se pravzaprav končuje takole v
hrbtenjači, se pravi, v temu ledvenemu
predelu. Nekaj trenutkov drţite takole,
vdihavajte in zaznajte, kako se energija v
vaši ovojnici postopoma redči. Več, kot ste
jo posrkali iz zunanjosti v notranjost, bolj se
čutite gostljate v notranjosti same materije.
To pomeni, da sedaj tisto, kar je zunaj,
povlečete v notranjost.

Sedaj dlani dajte skupaj, kot bi jih ţeleli preplesti. Vendar, le
prste. Dlani imejte obrnjene navzgor.
Sedaj prihaja na površje rumenkasta barva, ki prihaja od zgoraj v
spodnji lijak.

Rumenilo oziroma bela, rumena, zlata barvitost se steka
nekako skozi vaše prepletene prste. Pustite, da barva pravzaprav
teče. Povlečite jo z robi, z robi, konicami prstov, kot bi z nohti ţeleli
nekoga zapraskati. Vendar le do roba vašega vratu oziroma
podbradka.
Se pravi. Še enkrat.
Od tukaj razprete in povlečete to barvo, kot bi jo popraskali
skozi nohte, nekje v višini vašega podbradka.
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Potem obrnite dlani in naredite cvet.
Rumena barva, sončna barva vam sedajle
priteka v notranjost, se pravi, od levega prsta
oziroma od desnega prsta ali roke v vaš lijak, ki
ste ga ustvarili.
Sedaj se premaknite nekaj milimetrov v ta
sončni ţarek in pustite, da ta svetloba teče
preko kronske čakre direktno v vaše jedro vaše
materije. Vendar, dlani imejte ves čas
obrnjene navzgor. Na to bodite pozorni.
Vdahnete in postopoma zaznajte, kako energija po robovih, kjer ste rezani,
porezani, sestavljeni, spaja vaše jedro vaše materije.
Prav steka se po genitalijah. Jaz sem napolnjena, se moram odmakniti.
Ko začutite, da ste napolnjeni, se odmaknite nazaj. Prav neka sila vas bo potisnila
nazaj v prvotni poloţaj. Se pravi, za tisti trenutek ste posesali dovolj zdravilne tinkture iz
Najvišje vibracije ali iz Najvišjega ţanra.
Energija Svetlobe je Luč Razsvetljenstva. To pomeni, da dajete Najvišjim od Najvišjih
moţnost povezave in hranjenja vas. Na ta način mi tudi shranjujemo, nahranjujemo to telo,
kar pomeni, da se regenerira, večkrat dnevno se obnavlja in pomlajuje.
To je tehnika, ki jo lahko zavestno uporabljate, tako za pomlajevanje telesnega
tkiva kot za pomlajevanje duha kot za regeneriranje vaših organov.
Vendar, predhodno naredite to spajanje teh večih delov, da naredite to, kar je
raztrganega po notranjosti, kar smo predhodno zgoraj kazali, opevali in nekako
sodelovali.
Se pravi, potem pa lahko delate le to tehniko. Vendar, še vedno ste znotraj v jajcu.
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4. USTVARJANJE ANGELSKIH KRIL ali ANGELSKE ENERGIJE
Sedaj obrnite dlani takole navzgor. Se pravi, kot bi
naredili krila. (Vdahne)
Odprite hrbtenico!
Ponovimo.

Se pravi, (vdahne) potegnite zrak v notranjost in hrbtenico –
pomembno je, kot bi prsni koš, vendar hrbtenico potegnili navzgor.
Členke na ta način odprete.
Se pravi, (vdahne) prav začutite hrbtenico, potem povlecite prav vrat
navzgor. Prav vrat. Hrbtni del, ledveni del je pomembno, da se
odpre.
In izdahnete.

Dlani usmerite na stegna. (Vdahne)
Postopoma vdahnite, raztegnite hrbtenico,
povlecite vrat na površje in vlecite
energijo, ki jo imate med dlanmi, med prsti
navzgor. In znova popustite. Poboţajte jo.
Se pravi, od stegna na površje vlečete
nekako Kraljevsko energijo. To so
angelske energije, ki jih imate shranjene
prav v stegenskemu predelu.
Ko naredite odprti prostor in popravite hrbtenjačo, odpirate kanale in zaprte energije počasi
popustijo, se sprostijo in postanete pretočni.
To nekajkrat lahko ponovite kot, da začutite, ko čutite in kot nekako ţelite. Se pravi, tukaj ni
nekako enotnega pravila, da se morate sedaj drug drugemu prilagajati, vendar delajte tako
kot čutite.
Sedaj se poigravajte s prsti. Dlani drţite in začutite energijo, ki dejansko je prazen prostor
pod dlanmi, nekaj centimetrov, pa se potem znova gosti. Na ta način ustvarjate angelska
krila ali angelsko energijo.
Vendar, to ni vse.
Energija, ki ste jo ustvarili, je pravzaprav senzor zaznave. Kot nekakšen teleskop, oddajnik,
se pravi, ste povezali energijo.
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To lahko naredite kolikokrat ţelite in vedno manjše peruti boste ustvarjali.
To pomeni, da ste naredili kot nekakšno pajčevinasto zmes vibracije in vaše misli, vaša
čutenja se bodo odbijale kot signali.
Na ta način boste lahko oddali signal, dejansko, česarkoli.
To tehniko lahko uporabljate kadarkoli v povezavi, nekemu vrstnemu redu. Se pravi, potem
naredite ta angelski odboj ali angelska krila, v povezavah teh energij.
Vendar se morate zavedati, da ob robih, se pravi, telo imate
prerezano. Telo je rezano od vrha navzdol, čez podplat. Kar pomeni,
da imate sprednje in zadnje dele ali polovice prislonjene, vendar tako
gosto vibrirne, da je vmes, od vrha navzdol, prazen prostor.
Angelska energija, tako smo se izmislili, da ne bo pomote in smo jo
imenovali, da si boste laţje zapomnili, je vlečenje duha, ki je
znotraj ujet. To je bela, belinkasta plast. To je energija, do katere
lahko pridete le po temu postopku, predhodnemu zaprtemu kanalu, se
pravi, po vsej tej tehniki, ki smo jo pokazali, potem lahko povlečete to
energijo.
To je Najvišja svetlobna bela energija, ki je dostopna zemeljskemu zemljanu ali
človeku. Zapomnite si to!
Ko povlečete ta prerez tega dela ven iz telesa, pomeni, da se postavili prastaro stanje
zavedanja.
Vsi angeli, vilini, stvarniki, ustvarjalci postavljajo enake odboje.
Se pravi, če si predstavljate, na vrhu, se pravi, Oni ravno tako naredijo po vlečenju ven svojo
energijo in ustvarijo pajčolan. Se pravi, in nadzorujejo iz vrha dol, navzdol, v pol-leţečem
transu ali spečemu poloţaju, se pravi, okoli njih pa je narejen kot nekakšen las, kot nekakšna
energija, nekakšni senzorji ali valovi odboja.
Se pravi, ko vi naredite to, naredite oddajnik, ravno tako bo Nekdo v Višavah naredil enako
odboj. Vendar, le Tisti, ki je izven vas.
To pomeni, da imate v tej materiji shranjenih mnogo različnih delov, različnih energij,
različnih bitov, bitovnih skupin, kakorkoli ţe to imenujete.
Vendar, v sredini imate zatič, kar pomeni, da je sprednja in zadnja stran namagnetena
oziroma dejansko prislonjena na ta beli zatič.
To je ena od najmočnejših energij, preko katere se povezujete z Onostranstvom, preko
katere se lahko povezujete z duhovi, preko katere se lahko povezujete z Angeli, Andţelinami
zemeljskega stvarstva, a hkrati tudi Onostranstva.
Če se boste še malo poigrali, imate sedaj ţe vraščena kot nekakšna krila. Mi jih bomo
imenovali krila.
Se pravi, zaznavate prav gostoto bele zmesi in iz tega nastajajo tudi krila.
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Nekateri, ki so imenovani ali takozvani Angeli, imajo svoja krila. Vendar krila, ki so vraščena
v to strukturo, imajo jo nekateri vraščeno še mnogo globlje, v podplate, so pravzaprav
resnično angelska krila ali angelski odbojniki.
To so tisti padli angeli, ki so jih umetno postavili, zataknili, vrasli in na ta način ujeli.
Vendar, v dandanašnjemu času so nam dopustili, da pravzaprav lahko te energije pričnemo
uporabljati. To so bele svetlobne energije.
Vendar, zakaj jih pravzaprav uporabljati?
Uporabljate jih lahko – ali za zdravljenje samega svojega telesa. To pomeni, da dejansko
krila odprete. Imate povezavo te pajčevine. To pajčevino, kot jo tako imenujemo, če pustite
jo veter, prav dejansko, nese lahko daleč, daleč nazaj.
Se pravi, kot bi dejansko gledali ţensko, ţeno ali nekoga, ki lebdi v neki prosojnosti in ta
energija se vije.
Če to energijo poveţete, se pravi, da jo imate
kompaktno povezano in se objamete. Naredite
takole, da desno dlan postavite v notranjost
svojega telesa, levo stran pa pokrijete z dlanjo
navznoter. Lahko naredite obok.
In če dobro pogledate, v notranjosti se iz vse
te pajčevine, ravno tako, kot imate pore na
telesni strukturi same materije, odvijajo
energijski centri. Laski, kot jih imenujemo.
Vsak lasek se sprime z vašimi porami vašega
telesa. Če dobro pustite in morda v notranjosti sodelujete, boste videli, kako se laski vraščajo
v vaše pore in notranjost materije se hrani. Kar pomeni, da to, kar je znotraj ujeto, dejansko
lahko porazdelite in dejansko sprostite.
Na ta način prihajate tudi do višje zavesti, do višje ravni, višjega vibrirnega pola, kar pomeni,
da lahko na tak način, ko to notranjost porazdelite preko sredinskega dela, tudi višje
zavibrirate.
Postane magnetno polje in na to magnetno polje ali področje prihajajo energije iz vseh
krajev ali kraljestev. Iz vsepovsod, kot bi lahko imenovala naša Lana.
To pomeni, da iz vseh koncev in krajev, kraljestev, pritiska na vas znanje, misija
nemogočega.
Ko naredite nekajkrat to zaporedje, boste zaznali kot nekakšen balon znotraj telesa. Pustite
ta balon, da nekako raste in znotraj nastaja ovojnica vsega znanja.
Znotraj, ko boste dobro sebe naučili gledati v tej ovojnici, se pravi, ko angelska krila, kot jih
imenujemo, poveţemo, čez čas odmaknemo dlani – pred nami stoji ovojnica ali balon.
Znotraj te beline, se pravi, kot bi naredili milni mehurček, si predstavljate, imate znotraj
pravzaprav gibajoče se delčke svetlobe.
Vsak gibajoči delček, kot trohica ali delček, se je predhodno povezal z našo materijo, vendar
sedaj lahko prosto gledamo v ta mehur.
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Vendar, ta mehur ni nič drugega kot polno srebrnih delčkov, kot jih vidi vaše oko.
Vendar, da boste vedeli, kaj se pravzaprav nabira znotraj, lahko vedno znova, pri polni
zavesti, gledate leţe v nebo. In ko gledate dolgo proti modrini, se pred vami pričnejo odpirati
kristalčki srebrnkaste svetlobe.
To je nekaj, kar je razpršeno po vaši avri, vendar ta srebrnina, kot jo imenujemo, izstopa
prav iz tega notranjega predela. To lahko vidite s fizičnimi očmi, pri popolnoma odprtih očeh.
Ko se uleţete ali sedite in nekaj minutk prosto gledate v nebo, se vam bo pričela utrinjati
srebrnina.
Ta srebrnina se ravno tako nahaja v temu ovoju ali balonu. To je prah vaše davnine. Tukaj
notri imate znanje vsegá.
Vendar, ta balon je potrebno nekam shraniti, kar pomeni, da ga boste
napolnili oziroma temu bitju Najvišje vibracije dali moţnost za to, da
prične sodelovati z vami. To je nekdo, ki dela vedno in redno z
instinktom, vendar ga ne poznate in ga ne uporabljate.
Uporabljate instinkt, uporabljate zaznavo, vendar nagon je deloma
prislonjen tudi na to telo. Da vnaprej veste in začutite informacijo,
preden instinkt poda razkritje in vam pravzaprav pri polni, budni
zavesti izda podatek, podatek privre prav iz tega mehurja oziroma iz te
srebrnine. Tukaj je vse, kar je vašega bodočega.

Ta mehur boste pravzaprav, kot bi ga skozi genitalije, tako moški kot
tudi ţenska, se pravi, znotraj posesali navzgor.
To pomeni, da ga od zunaj zavestno vdahnete, znova preko nosa,
vendar z mislimi (vdahne) povlečete v notranjost.
Morda bo malce zaskelelo, malce poščegetalo, vendar se ne bojte. Ta
balon bo pravzaprav pričel sedaj rasti navzven, kar pomeni, da dobiva
širino.
To lahko nekajkrat naredite in pustite, da proces teče sam v svoji
notranjosti.
Sedaj zaznavate, da pravzaprav ta ozka plast, ki je bila gosto zrinjena skupaj in je le prišla na
površje takrat, ko ste gledali v nebo in bili popolnoma sproščeni in enostno, v eni podobi z
naravo oziroma z okolico, se ta srebrni prahec pravzaprav staplja okoli vas, se bo sedaj
dejansko zapolnjeval.
Tam, kjer imate morda teţave, tam sedaj tudi zdravite sami sebe v tej procesni fazi.
Sedaj zaznavate, da pravzaprav ni več zunaj skorajda nič. Morda kakšen delček, vendar, to
je šlo ven ali na površje in dobiva širino.
Pustite, da ta proces steče sam, mimo vas.
Globina oziroma polnilo nastaja okoli vas. To polnilo lahko pravzaprav poskušate tudi
premakniti. Poskušajte dotakniti se sedaj tega mehurja na levi in na desni strani.
Lej, kar malce ščemi in srbi ali skeli.
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Se pravi, to je nekaj, kar smo premaknili in izvili.
Sedaj lahko dlani potisnemo v ta mehurja, v ta
dva mehurja. Enega imamo na levi strani,
enega imamo na desni, ker se je celota
razdelila na dva dela, na dva pola.
Sedaj se bomo dotaknili te notranjosti.
Potisnimo znotraj dlani in poskušajmo
zaznavati, kaj se dogaja znotraj tega mehurja.
Naše dlani se znova povezujejo s centrom oziroma znova, znova poskušajo vzpostaviti
povezavo. Sedaj ta srebrnina teče skozi naše laske, različne barvitosti v notranjosti. Se pravi,
naši laski so se različno obarvali na desni strani in to pustimo. Proces steče sam po sebi.
Sedaj teče barvna energija na desni strani, čeprav vsrkavamo belo belino v notranjosti.
Mehur bomo posesali znotraj po telesni strukturi, (vdahne) in nam potuje sedaj v zgornji
glavnati predel.
Morda zaznate gostoto preko grlenega predela. To je nekaj, kar se boste sčistili,
»izpodgnali«. Tisti, ki imate zaprte čakre preko grla, preko predela izgovorjave, tudi teţave s
ščitnico in temi grlenimi, vse, kar je v temu delu, boste na ta način tudi pozdravili.
Pustite, da steče to ven iz notranjosti.
Ta energija ima moč »pucanja«, čiščenja ali izpodrivanja vsega starega.
Sedaj zaznavate dejansko, kako se je ujela
energija na ta predel vaših zob oziroma
spodnjega dela vaše glave.
Vedno manj je te beline oziroma mehur se
pravzaprav prazni in sedaj se postopoma lušči
in nastaja mehur zgoraj, na sami kronski čakri.
Pustite, da se izlušči.
Nekateri morda ţe vidite. Znotraj sistema
nastaja beli mehur. Tako kot milni mehur, ki ga
napolnite, se pravi, nad vami se sedaj vrti milni mehur. Nekaj
decimetrov proč ali nad vašo glavo.
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Sedaj potegnite, kot iz tega mehurja navznoter,
se pravi mehur nazaj in ga spustite preko
kronske čakre v notranjost in pretočite,
prečistite, kot bi belo svetlobo spustili preko
organa, preko spolovila tudi navzven.
Pustite ta beli center, da teče skozi vas. Misli
usmerite le na ta predel. In ne pozabite!
Pozabite na usta. Na dihanje skozi usta. Le skozi
nos.
Bela barva se postopoma meša in poganja čakre
v notranjosti. Barvitosti, po telesni strukturi, se sedaj mešajo skozi to belo čakro. To je belina
Najvišje vibracije ali zasnove, s katero lahko poţenete čakre v nekemu sistemu.
Če dobro pogledate vidite, da se čakre kar na vsem lepem drugače vrtijo. Nekatere hitreje,
nekatere počasneje. Ene v ene smeri, ene v druge, vendar to le zaradi tega, ker imate prerez
tudi telesa po sprednji in zunanji zadnji strani.
To pomeni, kot da bi sedaj telo pričeli odpirati. Se pravi, čakre, ki jih poznate, če jih poveţete
med seboj, dobite silhueto. Barvno silhueto.
Vendar, pri vas so v knjigah narisane čakre v neki okrogli barvitosti in se medsebojno rahlo
ločene. Če jih poveţete, tako med seboj, se bodo zlile v eno bitje. To je predor.
Se pravi, ta bela svetloba sedaj povezuje vmesne prostore in se povezuje z vso barvitostjo.
Meša in mešetari se znotraj tega sistema.
Sedaj zaznavajte, kako se znotraj hranite. Zaznavajte, kako organi sami sebe programirajo
oziroma nahranjujejo.
Prav zaznavali boste, kako na različnih delih morda ujamejo kot krči. Se pravi, tam imate
zaprte energije oziroma kot nekakšne čepke, kjer energija ne teče prosto.
Poskušajte opazovati le ta sprednji del, te barvitosti, ki prodira v vaše notranjosti.
Vdahnite in zaznavajte to!
Sedaj boste zaznavali, da preko sprednjega dela, se pravi, ker imate prerez telesa tudi po
sprednji strani, se za nekaj centimetrov prostor telesa odpira in belina, se pravi, gre znotraj,
jo zaznavate in pri kraju, tukaj, točno na teh straneh, kjer je telo prerezano, teče ven.
Vendar, kot bi bila gosta perut. Znova se povezujete nazaj v perut.
(vdahne)
Poveţite in poravnajte hrbtenico. Razvlecite hrbtenico. Dlani imejte navzdol.
(vdahne)
Povlecite hrbtenico.
Sedaj zaznavate, kako se peruti ovijajo okoli vaše dlani oziroma roke. Pustite peruti, da se
ovijejo okoli vas in postopoma se spusti pod vami in počasi izginja. Belina se pravzaprav
razprši in se postavi pod vaše podplate.
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Sedaj belina zapira spodnje prekate, kar pomeni, da nikoli več po temu odprtemu
kanalu ne smete odpirati spodnjih podplatov.
Namreč, ljudje, ki se, sebe preko meditacije prizemljujete preko korenin, imate odprte kanale
na podplatih. To je kot ţivo srebro, ki prši, ki leze, gomazi in je zelo, zelo nevarno. Sedaj ste
s to, nekako belino, zaprli svoje podplate in če dobro pogledate in
zaznavate znotraj, se pravi, ste dobili dva stebra bele svetlobe. Kot
bele sveče, ki so se vam postavile točno v noţice oziroma tukaj notri,
do dimelj. Mislim, da sem našel pravi prevod.
In, če še malo povlečete notranjost navzgor, boste videli, da od te
sveče, od piramide, se pravi, se laski sedaj znova stekajo po vsakemu
organu znotraj. Kot bi se prijemali in se bo znotraj vas belina razlila in
se ukoreninila v vaše prste.
Vdahnite in zaznavajte, kako se iz teh cevi belina zdruţuje. Se
razpršijo laski preko glave in znotraj in se vraščajo v vaše prste.
Se pravi, to zaznavajte. Malce ovijajte in pustite, da se ta proces odvije za vas.
Morda zaznavate, da vas kar privzdigne. Kot bi vas iz telesa ţelelo privzdigniti. To je Najvišja
vibracija, ki jo lahko izluščite sami iz materije, nahranite materijo, ozdravite materijo,
napolnite materijo. Sebe postavite v zelo miren poloţaj. Zelo boste skoncentrirani. Ne boste
nervozni. Ne boste nespeči, vendar boste globoko, globoko speči.
Preko noči boste imeli vedno več mirnega spanca, vedno več miru, vedno manj depresije v
notranjosti, zbranosti preko dneva. To vam po takšni tehniki tudi sledi.
Postopoma boste zaznali, da niste več vzkipljivi, da niste več nervozni, da niste več
prestrašeni.
To energijo vedno znova povlecite v to. Pustite, da dejansko energija bele barve teče skozi
vaše prste in imate laske. Laske po zunanjosti, ki tečejo kot nekakšni snopi, vendar se ne
iztekajo. Se pravi, kot bi lasek obesili na prst, se pravi, nekaj takole dolgo na široko
pravzaprav ta lebdi ali prosto teče navzven.
Se pravi, kot da je zdrknil lasek na vsakem prstu navzven.
Če dobro pogledate in obrnete svoje dlani, boste zaznavali, da je to
tista gosta barvitost bele barve, kot če pogledate – nekaj časa gledate
v sonce ali pa na drevo, zaznate belo barvo okoli drevesa.
To barvo ste sedaj vi aktivirali in ta barva belega telesa se
vam bo vila po vaši materiji vašega telesa. To barvo imajo
drevesa ves čas svojega ţivljenja aktivirano, ker jo nihče ne prebuja,
oziroma ne obuja, ne pobira, ne premika, vendar jo pač imajo od
vsega nastanka. Drevo drevesu ne bo nikoli odvzelo ničesar in nima
kaj poskriti.
Vi pa ste sedaj aktivirali to belo svetlobo oziroma ravno enako polje se
sedaj svetlika okoli vas, kot od vrha vsakega drevesa.
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Sedaj poskušajte zaznati, kako se vrh ovoja, ki
smo ga naredili kot zaščito, postopoma tali in
postopoma, kot bi se voda stekala preko neke
gostote, zunaj odpira. Odpira se rob te zaščite in
se vliva na tla. Kot luţa nastaja okoli vas.
Če morda dobro pomislite, se sedaj nekaj dogaja
pod ali na vaših stopalih.
Morda malce zaskeli tam, kjer imate poškodbe na
podplatih, tukaj je prav pri kriţanju zelo
neprijetno, se pravi, se dela tudi zaprtost teh ran.
Vendar, če dobro pogledate od rahlo odmaknjenega predela, imate, kot bi imeli okoli sebe
sedaj postavljeno belo, gosto zmes. Kar pomeni, da smo stalili tisto zunaj in okoli vas teče
oziroma lebdi gosta belina.
Ta gosta belina je vaša hrana iz Nebes oziroma od vaših treh davninskih teles. Kar pomeni,
da postopoma energija iz vas odhaja, iz vas odteka in na ta način jo vi, po točno temu
zaporedju, ki smo ga odkrivali in razkrivali, povlečete nazaj.
Ta proces, sedaj se te gostote vije okoli vas, te bele gostote in ki bo počasi postala prosojna,
prozorna, se pravi, se to dogaja lahko kar več dni v zaporedju. Se pravi, dokler se od zunaj
navznoter hrana ne nastani oziroma ne postavi na deleţe notranjega telesa.
Bodite pozorni!
To je tehnika, ki jo lahko delate večkrat v zaporedju, vendar, nikar ne posiljujte večkrat
dnevno, da bi na vsak način hoteli še več.
Ta gostota kar nekaj ur vibrira, morda tudi nekaj dni ali celo pri nekaterih nekaj tednov. Kar
pomeni, da ta gostota je shramba vaše energije, vaše hrane, ki je ušla iz zunanjosti oziroma
iz notranjosti v zunanjost in jo postopoma telesna struktura nazaj tudi pridobiva.
To pomeni, da si na ta način ne podaljšujete ţivljenjske starosti, ne spreminjate karmične
usode, vendar se boste dejansko mnogo bolje počutili in naredili boste pretoke. Razbili boste
zaprte energije ali čepe. Se pravi, kjer energija zastoji ali obstoji, boste na to tehniko tega
spajanja dejansko pognali tok te svetlobne energije po vseh teh vaših telesnih strukturah. To
je nekaj, kar dejansko ohranite in nahranite.
Ţelim vam vse lepo.
Sedaj bomo naredili kratko pavzico in potem nadaljevali z vašimi vprašanji in še marsikaj
bomo delali tudi na tehniki same Zemlje.
Pozdravljeni.
Odmor…
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5. KAKO DELATI TEHNIKE SPROŠČANJA IN KAKO ZAŠČITITI
SVOJA STOPALA
Takole.
Sedajle bomo nekako nadaljevali v smeri gradnje oziroma nadgradnje tistega, kar smo se
predhodno nekako naučili.
To pomeni, da se bomo sedaj iz te beline, iz te gostote, gostljate zmesi, ki smo jo predhodno
postavili, sestavili in nekako dovršili, nekako osebno, posamezno, kakorkoli boste to ţe
imenovali, pobirali energijo za nekako regeneracijo posameznega organa.
Vsi organi se nekako po enakemu postopku polnijo in tudi zapolnjujejo.
Kadarkoli boste delali kakršnokoli tehniko hranjenja ali regeneracije,
Jaz bom uporabil nekako tako preprosti izraz za neko telo ali za organ,
za deleţ, se pravi vedno, tako je pri nas, pri vas je morda malce
drugače, se pravi, se usedete na tla.
Vendar, tla so zelo pomemben steber stabilnosti. Kar pomeni, da pri
nas, v našemu svetu, nikoli in nikdar ne meditiramo, ne postavljamo
telesa v nekako drugačen poloţaj, kot pa bi bilo morda celo najbolj
prav.
STOPALO OB STOPALO
Pri nas nikoli, v našemu Jordanjanskemu sfernemu dotoku, svetu, ali
pri nas, kot v Jombandi, nikoli ne dajemo nog tako, da bi dajali v
nasprotni poloţaj od tegá. Se pravi, pri nas je pomembno, da nekako,
ali, ko sedite, če ne morete dati telesa v bolj ploščati poloţaj ali ujeti
poloţaj, lahko noţice ali stopala, poveţete takole skupaj. Kakorkoli
vam je laţje.
Druga tehnika, pri kateri, se pravi, da zaključim, hvala lepa, se pravi,
morate imeti hrbtenico zravnano. Ko nekako se sproščate, lahko uporabite povezavo teles ali
podplatov.
Na podplatih imate odprte kanale ali cevi.
Tako kot na dlaneh, imate odprte kanale tudi na podplatih. Da boste varno lahko sebe
usmerjali, meditirali ali kakorkoli povezovali, je pomembno, da zaprete oziroma pokrijete
spodnje dlani. Zato je morda ena od tehnik tako, da dlani oziroma stopala pokrijete
druga z drugo.
Kakorkoli boste naredili, le da vam bo udobno in da kanali niso prosto lebdeči oziroma odprti.
Ko boste sedeli, kjerkoli in se boste sproščali, ni potrebno, da gradite ta ovoj, ki smo ga
predhodno uporabili in ga imate še postavljenega. Pomembno je, da nekako sebe le
sprostite.
Za sproščanje pa lahko uporabljate različne tehnike ali tudi za hranjenje. Kakorkoli ţe, vse je
nekako povezano v isti meh.
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Dlani so vedno povezane takole. Zaprti kanali. Nihče ne more vstopati
preko dlani, če dlani pokrijete.
Ravno tako se dogaja z vašimi podplati. Če podplate skupaj
poveznete, ne more nič vstopati preko vaših podplatov.

karkoli drugega.

Ena od tehnik je ta.
To je pri nas malce drugače kot pri vas. Vendar pri nas se vedno odpre
hrbtenjača in v takšnemu poloţaju se mantra, prosi in roti, moli ali

LOTOSOV POLOŢAJ
Druga od bolj prijetnih tehnik je pravzaprav ta, da nekako
stopala poveznete ob stegnenico, drugi del stopala pa nekako
prislonite na ta del. Se pravi, da je nekako zaprti ta cvet.
Se pravi, ravno tako, kot smo na samem začetku govorili o tehniki, ko
se nekako naredi kot srce. Se spomnite, na samemu začetku, ko se
zaprejo energije, ko delate ovoj, ki je sedaj postavljen še vedno pri
vsakemu posamezniku, se pravi, se enako naredi to tudi z nogami.
Znova je enaki, ta srčasti ovoj.
Pri temu lahko dejansko uporabljate dlani prepletene. Vendar, kakorkoli ţe, usedite se tako,
da vam bo udobno. Nekateri laţje sedite tako, nekateri boste laţje sedeli tako ali morda
drugače. Kakorkoli ţe, usedite se tako, da vam bo udobno.
Vendar, nikar, nikar, nikar ne posegajte pri sprostitvi, da imate nekako dlani prosto odprte
oziroma stopala. Malce menjam v prevodu dlani in stopala, tako, da mi ne zamerite.
KLEČEČI POLOŢAJ
Kadar imate nekateri takole odprto, se pravi, da vam stopala v zadnjemu delu gledajo
navzven in imate prosto odprte cevi, morate dejansko najprej narediti takole:
Se pravi, trikot, ki smo ga gradili na samemu
začetku, ga odprete. Se pravi, cevi oziroma
energijo prenesete na podplat in poloţite preko
prstov. Se pravi, gibljivi del zapestja se nasloni
na vašo ritnico in preko prstov (op. rok), prstov
(op. nog) zaprete svoj podplat.
Naredite vrtinčaste kepe.
Energija, ki se vrti in kotali in to je bela
svetloba.
Čez nekaj časa dlani lahko odmaknete in zaprta sta dejansko oba podplata.
Na ta način boste imeli zaprte podplate, dokler jih ne boste odprli zavestno ali nekako po eni
vodeni usmeritvi. Vendar, vedno je dobro, da je vse obrnjeno nekako proti vaši telesni
strukturi in nikakor od vas.
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Zakaj?
Ko imate telo odprto oziroma se prosto gibate in če sedite takole, kar je morda zelo udobno
in ko zavest odprete, se pravi, se vam cevi, kot jih imenujem Jaz, čisto sam, poveznejo in
podrejo oziroma odprejo.
Tako se lahko sprimete z drugimi nogami oziroma povezava medsebojnega sesanja se lahko
v hipu prične.
Zato je pomembno, da morda naredite te ovoje.
Se pravi, piramidni sistem. Naredite energijo in
jo poloţite na podplate. Kot bi postavili neko
kroglico na same podplate, se to vrtinči.
To naredite na začetku. Le za vsak slučaj.

6. SVETLOBA VODOVJA
Da bomo sedaj šli preko učenja oziroma tehnika hranjenja, bomo naredili za vsak organ
nekako eno osnovno formulo, ki jo lahko uporabite pri vsakem organu, obnovitveni sistem.
Zelo pomembno je, da imate hrbtenico odprto.
Se pravi, usedite se tako, da vam je udobno, dlani obrnite navzgor.
Vdahnite preko nosnice in ne pozabite – ust, pljuč in tega zemeljskega
predela ne poznate. Tega dihanja pri nas ne upoštevamo.
Vdahnite in pustite, da se zrak po notranjosti porazgubi in ne
izdihavajte preko ust, vendar le preko nosnic. Nekaterim se zrak prosto
izgubi.
Sedaj usmerite dlani takole navzgor. Se pravi, iz tega pokritega
poloţaja, odprtega poloţaja, dlani obrnite navzgor.
Sonce zelo lepo pripeka na mene, zelo lepo sveti. Malce se skorajda
topim, vendar nič zato, bomo prenesli tudi to. Se pravi, dovolj sončne
svetlobe imamo sedaj v dlani čisto vsi.
Naredimo posodico, v katero shranimo svetlobico. Kot bi imeli belo
vodo oziroma prosojno vodo in ko damo te posodice ali čašice nekako takole poveznjeno v ta
polkroţni poloţaj navzgor.
Znova vdahnemo.
Energije prosto tečejo.
Ni potrebno od nikoder pobirati. Vendar, energije tečejo same po sebi. To je svetloba
vodovja.
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Naj ponovim.
Iz tega poloţaja povlečemo navzgor. Postavimo posodice in pustimo, da se sončna energija
vrtinči v temu vodovju. Takoj, ko obrnemo dlani, ker imamo odprte kanale, se nam posodice
same po sebi zapolnijo. In energijo, ki jo imamo ujeto oziroma natočeno iz strani vodovnih
duš ali vodovja ali sotočja – zaradi tega imate tudi toliko telesne strukture vodovja oziroma v
njem telo skorajda čista voda, se pravi, to ujamete na sončni svetlobi.
Daste proti soncu, ujamete lesket in opazujete to svetlobo.
Lahko jo rahlo gibate.
Sedaj obrnite. Dlani nazaj. S polnimi dlanmi. Se udobno namestite
oziroma nekako usmerite pozornost na hrbtenico.
Hrbtenica mora biti obvezno poravnana.
Če jo imate ukočeno, stepeno ali zalomljeno, ne bo energija prosto
tekla.

7. SAMOHRANJENJE ALI POLNJENJE POSAMEZNIH ORGANOV
Dali bomo primer samohranjenja oziroma polnjenja.
Ledvice. Vsi veste, kje imate ledvice. Bomo napolnili ledvico, z vodovjem.
Ledvice potrebujejo zelo veliko vode. Če premalo pijete ali premalo vnašate tekočine, imate
teţave zaradi suhosti.
Ledvice so izredno pomemben organ, zato jih morate veliko napajati z vodovjem. Ker imate
morda dnevno vedno znova premalo vode v telesni strukturi, jo boste povlekli ven iz svoje
dlani oziroma iz svoje okolice.
Napolnili ste svoje dlani z vodovjem.
Voda se vam steka po notranjosti in je ujeta do komolcev v
notranjosti. Pustite, da voda znotraj prosto teče in se giba. In tako, kot
bi v samo cev ujeli vodo in jo nekako pretakali in zlivali v desne strani.
Vdahnite in zaznajte belo svetlobo, ki jo imate zgoraj kot milni mehur.

Vdahnite in prislonite svetlobo bele barve v milnemu mehurju na svojo
telesno strukturo, se pravi, nekaj centimetrov nad svojo glavo.
To pomeni, da boste le zaprli, s tem mehurjem pretok, da ne bo kaj
odtekalo, ker se boste polnili.
Pomislite na ledvica. Ledvica, ki jih imate v zadnjemu delu.
Zaznajte celoto cele sestave ledvic.
V ozadju hrbtišča imate belo svetlobo, gostoto, ki ste jo predhodno
postavili s prejšnjo vajo ali tehniko.
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Če niste delali te tehnike, si le vizualizirajte gostoto okoli vašega telesa, tako kot ima gostoto
belo drevo oziroma drevo, to belino okoli sebe, jo ima tudi vaše telo.
Od danes dalje imate to postavljeno in vedno in redno vam to tudi stoji.
Zaznajte belino!
Belina se vam nahaja, tako kot bi roke iztegnili, jih prelomili in objeli to
gostoto. Nad vsem imate to gostoto ali to svoje fizično telo napolnjeno
s to gostoto ali gostljato zmesjo.

Pomislite na ledvica. Usmerite misli v ledvica in vdahnite skozi nosnici.
Sledite z mislimi po zraku. Zrak se vam pretaka nekako do tega
notranjega vdaha. Sledite zraku in zrak se vam bo v drugem delu
spuščal navzdol.
Znova vdahnete.
Gre po vrhu, se ujame v notranjost in ko vzamete novi zrak, novi zrak
potisne prejšnji zrak ali zračni mehur v notranjosti.
Tako nekajkrat vdahnete, da naredite točke. Vsaka točka, čakra se bo
zapolnila, kar pomeni, da se zračni mehur poseda in postavlja od prve
čakre navzdol, proti vrhu navzgor.
Mehurji se nanizajo drug na drugega in se prislonijo na čakre po
vašemu telesu.
Ko naredite to, nekajkrat v zaporedju, vi poznate morda sedem, osem
ali deset čaker. Mnogo več jih je, kot si upate misliti.
Toliko kot imate vrtinčastih gmot, vrtinčastih bitij v notranjosti, toliko čaker imate tudi v
zunanjosti.
Sedaj znova pomislite na ledvica.
Čakre so ovite v beli mehur. Imate gostljate,
barvne ledvica. Misli usmerite direktno na njih.
Ves čas imejte usmerjena na ledvica.
Zaznajte gostoto, belino okoli vas, za vami.
Povlecite belo barvo, ki se vam nahaja izza
hrbtišča na ledvica. Vdahnite in vlečete, kot bi vizualizirali, iz belega prostora, gostote bele
zmesi izza hrbtišča direktno na ledvica. Goste cevi bele barve, ki se spreminja v prosojnost,
teče v samo notranjost.
Vodo vlečete iz zunanjosti v notranjosti. Da delate pravilno ta proces, pa boste trikrat to
naredili, teče barva beline, prosojnosti po notranjosti navzgor. Zaznate vodo. Nabira se vam
slina ali voda v ustih.
Naredite!
Od hrbtišča, belo barvo v ledvica.
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Misli usmerite na usta. Zaznali boste slino, vodovje, vodna silhueta se
polne. Ko delate pravilno proces, vam voda se nabira v ustni votlini.
Od ledvic vlecite barvno gostoto izza hrbtišča v notranjosti. Se pravi, ni
potrebno izbirati posameznega organa, vendar le skozi hrbtišče, kot bi
hrbet sesal, pustite, da gre gosta, bela zmes v notranjost vsakega
predela, vsakega organa.
Vdahnete in se prepustite notranjemu polnjenju. Kot bi imeli priseske.
Se pravi, odprti, hrbtni kanali sesajo belo gostoto, belo zmes v notranjosti in znotraj telesa,
od pljučnega prekata navzgor zaznavate vodo, ki se nabira vse do usta ali vrha neba.
Tako točno veste, po vodi, ki se vam nabira znotraj dihalnega sistema oziroma ustne votline,
da delate pravilno tehniko.

8. PREBUJANJE SPOLNE ENERGIJE
Sedaj obrnite in naslonite dlani, še vedno imate obrnjene navzgor, pod
oprsje oziroma pod prsi. Cevi, ki tečejo oziroma energija, ki se steka,
jo prislonite, kot bi jo prislonili na bradavice.
Moški, ki morda nimate tako izbočenega oprsja, imate eterično gostoto
tudi bolj poudarjeno, se pravi, se ne obremenjujte s tem, kje se konča
vrh bradavic, vendar, pomembna je pozicija.
Fizične dlani obrnite in naslonite direktno na samo materijo.
Vdahnite.
Sedaj vam teče zrak preko spodnjega dela, kot bi preko popkovine ali
iz tega sprednjega trebušnega dela tekla v veliki razpoki zrak v
notranjost.
Vlečete prosojnost, belino, ki jo imate znotraj sistema v notranjost
vsakega organa. Se pravi, tukaj je vhod. To je tik pod ţličko, se pravi,
med popkom in med ţličko imate kapljevinasti vhod, vdolbinico. Preko
te vdolbinice vdihavajte gostoto.
Vendar, sedaj vam zunanjost nastaja bolj bledikava ali bolj prosojna moč bele barve. Zadaj
je bolj gosto bela, zunaj, na sprednjem predelu pa je bolj prosojna.
Vdahnite in poskušajte zaznati, kako zrak se steka v notranjost, vse do popkovine, vse do
spolovila. Z mislimi oziroma s fizičnim telesom vdahnite preko nosa, nosnic, vendar zrak prav
zajamete preko tega odhodnega predela.
Obrnite dlani navzgor.
Če pogledate, sedaj, ko imate obrnjene dlani navzgor, vam v ustih
nastaja vodovje. To pomeni, da ste temeljito opravili tehniko napajanja
ali polnjenja.
Poskušajte zaznati. Proti nebu oziroma okoli vašega ovoja, nastaja
znova cev. Cev, ki se povezuje z vašo avro oziroma z robovi vaše avre.
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Na koncu vaše avre nastaja točno takšna odprtina kot je velika vaša dlančnica oziroma ta
dlan. Tako veliki kanali se odpirajo tja proti Nebu.
Se pravi, avra je različne oblike zaradi gibanja duha. Okoli so kotanje oziroma cevi, ki ste jih
vzpostavili. To so lovilne posodice, ki jih obrnete zavestno proti Nebu. Nebo in Zemlja nista
takoj zdruţena, niti nerazdruţena.
Okoli tegá, kanala izven avre, se pravi, kjer sta
dlančnici, dlančna kanala, poskušajte zaznati
kapljevino, kaplje, ki se stekajo v notranjosti.
Kot bi po cevi tekla po kapljevinah voda v vaše
dlani. Pustite, da se polni.
Znova zaznavate vodo v grlu oziroma v ustih.
Nabira se vam slina. Sprošča se vam hrbet.
Vdahnete in imejte misli znova na zrak, ki ste ga vdahnili preko nosnic. Pustite, da se
porazgubi.
Sedaj se polni vaša cev z vodovjem. Vedno teţje
vam je in povlečete jo na predel, od koder ste
pričeli, se pravi, na kolena.
Sedaj je cev rahlo po diagonali.
Postavite jo spredaj. Zaznavajte. Del cevi je
zunaj in je napolnjen s posebno vodovno
energijo. Spredaj imate dlani.
Dlani dajte skupaj, kot v posodico in vdahnete.
Se pravi, vdahnite vse, kar imate na sami dlani.
Drţite dlan takole, kot je obstala. Zadrţite
trebuh v notranjosti in vdihavajte preko nosa.
Drţite in tiščite trebušne mišice.
Tiščite in drţite. Še malo. Še malo. In potem
začutite, kako nastaja meh v spolovilu. Zrak,
zračni mehur se nastaja v spolovilu.
Znova dodelajte. Stisnite vaginalno odprtino
oziroma rodila ali moške spolne organe. Stisnite
in drţite. Še vedno tiščite trebuh v notranjosti.
Potem popustite. In sedaj zaznavate, kako je
energija se povezala z vrhom vaših spolovil
oziroma rodil.
Zunaj imate cev. Pustite, da po tej cevi, ki ste jo
ustvarili, ki je točno tako dolga kot je vaša roka, ki jo lahko na koncu zaprete te cevi, se
pravi, tako dolga je nastala vaša cev.
Poskušajte zaznati, kako se cev postopoma tali in ovija in se tali. Razvlekla se bo in ostala bo
odprtina.
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Vdahnite. Vi nasproti dihajte tako kot začutite. Meni pravzaprav ni potrebno vdihavati,
vendar vdihavam zato, da vam pravzaprav pokaţem zato, da se spomnite in boste
pravzaprav pozorni na ta vdah ali izdah.
Sedaj se cev ali rob cevi ovija oziroma odpira. Nastaja praznina.
Zaznajte belino, kot da bi se znotraj te neznane, kot črne luknje ali
kotanje pričela nabirati magnetna energija. Beli laski, ki poganjajo tok
te energije. Vedno močnejši je, vedno močnejši in vedno močnejši.
Zunaj se gosti energija.
Opazujte to energijo. Z mislimi bodite usmerjeni na tok energije, ki
nastaja in vedno močnejši las se vije. Kot bi delali, nekako vrvico, ki jo
navijate v nekakšen konopec. To je enako kot, če dlani daste v poloţaj
in zaznavate energijo ţivljenja, daha in nikakor ne izdaha, se pravi, zaznate to energijo tega
vlečenja.
Enaka energija sedaj nastaja tudi v spodnjem delu.
Pustite, kar se da, ko boste delali sami, da se ta energija vrtinči, kopiči in bolj, ko bo gostota
večja, večja bo vaša spolna strast.
Bolj, ko boste ţeleli spolno biti bolj aktivni, ţenstveni ali moţati, bolj močni center te bele
energije seksualnosti morate ustvariti. Takrat boste zaznavale, ko se zapolni ta meh s to belo
svetlobo, ki je pravzaprav energija, ki se vije kot las, ki se sunkovito podaljšuje, vije in
navija, boste zaznale predvsem ţenske vaginalno vlaţnost. Na ta način se boste zapolnile po
vlagi ali vlaţnosti. Bolj, ko boste delale to tehniko, bolj boste prebujale svoje sokove
ţenskosti.
Ko začutite, da se dejansko tali oziroma polni
vaša vaginalna odprtina, dajte, energijo
usmerite na bradavice. Ravno tako lahko
naredite tudi moški, morda malce bolj znotraj,
ob bradavicah. Vendar, ţenske usmerite energijo
na bradavice. Kar pomeni, da to belo energijo
povlecite in pripnite na bradavice.
Misli usmerite na to, kako teče beli tok te
energije direktno na bradavice. Steče znotraj in se poveţe s spolnimi rodili oziroma organi.
Sedaj ste naredili tokokrog številne energije.
Znova začutite, kako se vam nabira vodovje v notranjosti ust. Če boste
malce usmerile sedaj energijo, kaj se dogaja z vami, boste zaznale, da
se nekaj gosti prav v notranjosti. To je nekaj, kar je predhodna
erekcija oziroma erupcija, da pride do erekcije ali nekakšnega izpusta.
Če bi to tehniko delali večkrat v zaporedju, bi se pravzaprav spolno
prebudili, aktivirali sotočja, vodovja v notranjosti in ţenske bi aktivirale
svojo ţenskost.
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Zato vam predlagam, da tam, kjer ţelite biti bolj zaznavne – ali je to
ob vratu, ali za ušeski ali na bradavicah ali na kateremukoli delu
telesa, kjer ţelite biti ljubljene in zaljubljene, se pravi, da prihajate do
vrhunca ali do erekcije, vam svetujem, da od te kepe, ki jo sestavite
ali te cevi, ki ste jo postavili, pričnete delati laske točno tja, kjer ţelite
biti zaznavne.
Meni kar teče iz oči, toliko vodovja se mi pravzaprav nabira.
To pomeni, da vi zavestno pripenjate in delate to tehniko večkrat v zaporedju in prebudile
boste svojo ţenskost.
Moški ravno tako, lahko vse skupaj usmerite navzdol. Se pravi, to kepo
usmerite v spolni moški rodni organ, se pravi, in je ne vlečete na
bradavice, vendar jo najprej usmerite v celo moškost, kar pomeni, da
boste na ta način svojo moškost aktivirali in nekako tudi impotentni
zagotovo več ne boste. Tisti, ki morda imate teţave tudi z izlivom, se
na ta način dejansko postavi in energijo vam v gostoto, v neko pravo
zmes, kar pomeni, da se boste tudi po moški strani obnovili, nekako
regenerirali.
Na koncu, se pravi, ko naredite vse te tehnike spolnega aktivnega prebujanja, polnjenja
organov z vso to energijo, vsegá, se opravičujem, zdajle mi teče iz oči, se pravi, pa naredite
takole stoţec.
Se pravi, daste znova dlani, prste v povezavo in
naredite snop. Zaznajte, kako teče energija
znova v snopu skozi vaše dlani navzdol.
Zaznajte, kako se nabira in steka ob vaši roki
direktno na svoje komolce oziroma na kolena.

Delate pravzaprav bermudni sistem. Trikot, ki se gradi, je pravzaprav
odsev. To pomeni, da sedaj imate barvitostni mehurček, milni
mehurček, ki se rahlo giba od rahlo rdečkaste barve, lila, bele, se
pravi, tako nekako spreminjajo barvitosti in imate sedaj samostojni
bermud, kar lahko umaknete. Zavest usmerite na ta velik bermud.

Vdahnite ga preko pleksusa, ne preko odprtine,
vendar nad pleksus. Znova ponovite.
Vdahnite ga preko nosa in trikot vlecite, kot bi
vlekli cunjo ali kos krpe skozi odprtino bele
palice.
Na koncu se vam barva znotraj pravzaprav
zapolni in porazdeli. Poskušajte z mislimi
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ustvariti ravnovesje, se pravi, ta trikot se bo postavil pokonci oziroma v notranjosti se bo
znova odprl v široki trikot. Vendar, trikot bo obrnjen navzdol, kar pomeni, da se bo pripel z
dvema krakoma na bradavici oziroma ob bradavici, spodnji del trikota pa na spolovila.
Poskušajte tam odpreti in obrniti tako, da je krak znotraj na vašem
vrhu spolovila, ali ste moški ali ţenska, to pravzaprav ni pomembno, v
spodnjemu delu naj bo prav obrnjen vrh.
Ko imate odprt znotraj telesa, se pravi, ta roţnati trikot, boste
pravzaprav seksualno tudi bolj privlačne, čvrste in opazne.
Ravno tako se bo dogajalo tudi z moškimi.
Vendar, ta trikot ni nič drugega kot zaprti prostor, kjer nekaj ne bo odhajalo, ko boste imele
pravzaprav svoje uţitke, ali preko zadovoljevanja sami svojega telesa ali pa z ljubljenjem
drugega telesa. Se pravi, ta bermud, obrnjen naokoli vam preprečuje, da se bitja stekajo
navzven ali navznoter in boste lahko erekcijo v popolnosti izţivele oziroma tudi uţile. To
pomeni, da nekako ne boste, nekatera dekleta, kot vidim in zaznavam, nekako ne morete
erekcijo izţiveti, vendar jo okusite in ne morete preko nje, ker zdrknete ven iz telesa in telo
prav, v momentu, ko bi lahko posesal erekcijo in začel v tej erupciji strasti uţivati, padete
ven iz telesa oziroma zdrknete v druge kanale in na ta način se boste zaprli oziroma to je
potrebno le nekajkrat ponoviti, ustvariti ta zaprti prostor in v spolnosti zagotovo, zagotovo
boste zelo, zelo dobro tudi uţivale.
To pomeni, da je to tehnika, ki jo nekako gradite preko dneva. Jaz se kar polnim. Zelo mi je
neprijetno, vendar drugače ne gre. Se pravi, s to tehniko tega polnjenja boste dejansko
dosegale vrhunce strasti in boste tudi imele vlaţno notranjost, da ne boste nekako skrbele
zaradi pekočega občutka, zaradi skelenja, nezadovoljstva in vsegá.
To je nekaj zelo pomembnih tehnik, ki smo jih ţeleli podeliti. Vendar, vse gre po istemu
načinu. Vendar, ta trikot uporabljajte le za spolnost in za nič, nič drugega.
Tako.
Jaz bi za nekaj minutk rad naredil premor, da se nekako zberete. Nekaj minut. Morda pet
minut, potem pa bomo nekako nadaljevali, morda z tehnikami vprašanja. Tisto, kar vam
morda ni razumljivo, da nekako ponovimo, dodelamo.
Potem pa predlagam, da se premestimo nekam bolj v senčni del, kjer je morda malo manj
sonca in bomo pričeli odgovarjati na vsa vaša vprašanja, ki jih imate v svojih glavicah. Tako,
da boste dobili tudi v nadaljevanju odgovore na vsa vaša vprašanja iz katerihkoli področij, še
najbolj pa iz tegá, kar ste se danes tudi učili.
Odmor.
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9. ZLATI LISTIČ, POVEZAVA Z NAJVIŠJIMI
Postopoma bomo sedaj nadaljevali. Iz dokaj vročega predela se bomo malce pohladili.
Vendar, to, kar smo gledali, predhodne tehnike, ki ste jih delali, smo vstavljali in podarjevali
tudi nekako vnoţne ali pomoţne člene. Se pravi, v notranjosti smo vam podarjevali tako
velike lističe, kot ţelatinasta gmota. Ti lističi se bodo gibali po vaši notranjosti, avrični
ovojnici in so zlatega, barvitostnega toka.
Bodite pozorni na to, če boste morda videli karkoli po svoji notranjosti
ali avrični ovojnici. Tudi, če ga boste zagrabili in se z njim igrali, ga
zgnetli, se bo vedno znova odpiral.
To je pravzaprav signal iz Najvišjih vibracij. To pomeni, da smo vam
podarili povezavo z nami.
To pomeni, da, ko se boste popolnoma zgradili, zacelili, boste
v svojo desno dlan polovili listič kot signal.

morejo imeti.

Zapomnite si to in pomnite!
Imate ga le tisti, ki ste bili danes tukaj z nami. Drugi ga, ţal, ne

Listič obdrţite na desni dlani.
Bolj, ko se boste zgradili preko tehnik spajanja, šele takrat boste zaznavali oziroma zmorete
prejeti tudi ta listič.
Listič je nekako takole velik (pokaţe), se pravi, vam sega preko dlani. Občasno se zgosti, kar
pomeni, da se lahko tudi po vaši notranjosti premika in je čisto, ţivo zlato, zlatega barvnega
dotoka, da ne boste mislili, kaj pravzaprav imate.
Po ta tok oziroma to energijo lahko seţete tudi zavestno. To pomeni, ko se boste ţe zgradili,
dovršili in spojili, če morda ne vidite, ko zaprete fizične oči in odprete duhovne, eterične,
etrične oči, da ne vidite signala zlatega barvnega toka, ki vam vedno znova, nekako takole se
lesketa in oddaja tudi odsev ali vibracijo vašega duha, se vam morda zgodi, da vam uide po
dlani, po cevi v notranjosti.
Ne prestrašite se.
Le zavestno usmerite svoje misli kot, da bi se premaknili iz telesa
navzven in po telesu poglejte, kje ga imate in ga direktno lahko
povlečete navzven. Ko ga imate v svoji etrični dlani, se vlijte nazaj v
materijo, vdahnite, tako kot sem naredil sedaj Jaz in odprite svojo
dlan. Takrat boste videli kot »kuglico«, vrtinčasto gmoto, ki prasketa
in se znova na koncu lahko v listič poda.
To energijo lahko sestavljate, gnetete, se z njo igrate. Tudi figurice so
dovoljene, da boste vedeli, da lahko delate z njimi roţice, cvetlice,
tudi angelčke iz nebes ali teles. Karkoli lahko delate. Lahko pa
uporabite to tudi kot nit, varovala ali… - bodite iznajdljivi. Nekateri znajo zelo dobro
unovčevati in ustvarjati kreacijo zlate niti.
Če boste to, listič, dali na levo stran, bo kot celota šla po vaši dlani, vendar le nekako do sem
(op. pokaţe do komolca) in ne bo se talila in ne bo se gibala. Se pravi, je neuporabna.
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Uporabljajte jo po desni strani.
Morda se pri kateremu zgodi izmed vas, da bo bolj funkcioniralo na levi strani, potem
uporabljajte to z levo dlanjo. Vendar, postavljeno je tako, da boste delali z desno dlanjo.
To vam je pravzaprav nekakšna mapa. Mapa, kompas ali usmeritev.
To dajte na svojo dlan. Ko boste malo bolj se igrali s to zmesjo, boste videli, da je listič ţiv
listič. Listek se vam lahko celo poigrava na dlani, se vam razprši, se vam pravzaprav poskrije,
polesketa in občasno ga boste videli preko fizičnih oči. Zlato nitko, zlati listič. Kar na vsem
lepem se vam bo nekaj zlatega prasketalo, vendar v zelo mali, mali prispodobici.
Dejansko, ko odprete in gledate v nekaj ali v neko točko ali pa se vam kar privrtinči okoli vas
iz zlatega barvnostnega toka, boste vedeli, kaj je tisto, kar se lesketa. Občasno se vam, kar v
nekih nitih povleče in razvleče. Se pravi, to je zlata energija, zlata barvitost, zlati lističi, ki
smo vam jih podarili za vas.
Kaj boste počeli s temi lističi?
Lahko delate marsikaj. Lahko ustvarjate, kreirate ali se zabavate. Vendar, preprosto, le ne
jejte ga. To pravzaprav ni za jesti.
Ko boste imeli to zlato, tokovno zmes na svoji
strani, lahko na desni dlani poloţite listič. Z
levo dlanjo jo rahlo prekrijete. V momentu ali
v trenutku se vam zlata povezava naredi.
Pomeni, da naredite takole odprti prostor.
Se pravi, na desno dlan daste listič. Z levo
dlanjo pokrijete ta listič. Tako.
Ustvari se energijska povezava in jo spustite
navzdol. Se pravi, odprete sredinski kanal,
vendar jo nekako z zlato barvitostjo napolnite.
Ko naredite ta kanal, se pravi, odprti
kanal, ga odprete še dokončno. To je zelo
pomembno! Se pravi, da ga do konca odprete.
To pomeni, da naredite kot simbol
energije zlatega vibrirnega ključa.
Tako kot smo se učili ustvarjati belo energijo, ki
jo povlečete in naredite krila, tako naredite tudi
iz tega lističa. To pomeni, da ste kot nekakšen
signal.
In na to zlato barvo se zmore povezati Najvišja
energija Najvišjega stvarstva in to smo mi, čisto sami ali Tisti, ki so od drugod in sodelujejo z
nami in so vsakemu posamezniku sedaj, od danes dalje, tudi dovoljeni za uporabo.
Vsi tisti, ki boste ţeleli komunicirati z nami, se vedno dokopljite do tega lističa, ga dejansko
pogrejete, odprete in nekako postavite. To pomeni, da naredite simbol, v katerem se
energija porazdeli. Zasvetite, zaţarite in takrat ste pripravljeni za komunikacijo tudi z nami.
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Marsikdo ima takrat lahko kakšna vprašanja, kakšne ţelje, predvsem pa tudi prošnje. Tudi
takrat boste uslišani oziroma slišani.
Zakaj?
Vibracija zlatega energijskega pola ali področja, ki se odvija in vije pred vami, oddaja
vibracijo kot signal, ki pravzaprav govori daleč in na široko. In to pomeni, da vsi tisti, ki so iz
zlatih viber, iz zlatih vibracij, vas bodo slišali, poslušali in morda celo uslišali.
Vendar, bodite pošteni, bodite korektni, ne bodite ţaljivi in ne zahtevajte! Bodite
poniţni in poniţnost je pravzaprav zlata vrlina, v kateri smo poniţni tudi mi, čisto sami in
skupaj bomo lahko tudi sodelovali.
Na ta način lahko postanete vizionisti oziroma vidni kanali vidnih področij. Na ta način boste
lahko tudi komunicirali. Na ta način boste postajali tudi bolj zaznavni, bolj jasnovidni.
Vendar, na koncu, ko boste nekako zapirali ta kanal, le pomislite na
to, kot da to svetlobo, ki je razvlečena, potegnete kot vrtinčasto zmes
direktno na ta predel.
Se pravi, kot pikico, se pravi, le drobna pikica nekako na
koncu, ko se rebrca povezujejo v to, preden se ţlička spusti,
se pravi, v temu vrhu smo mi.
To je ta predel, ki je povezan z osnovnikom ali zasnovnikom, se pravi,
s tem delom se lahko povezujete in boste slišni in uslišani.
Energija se potem počasi zapre, spusti in znova se sama po sebi
sprosti v listič, ko prenehate komunicirati ali preko meditacije, preko
sproščanja, preko dneva, preko narave, kjerkoli pravzaprav ste, se
poigrajte s tem lističem in se učite povezave skupaj z nami.
To je daritev Lanjuške fizično zemeljske. Ona je bila tista, ki se je dokopala sama do te
smeri, do te zmesi in na podlagi Njenega prošenja oziroma prebujenja, smo vam tisto, do
česar je prišla Ona sama, podarili tudi vam.
Zato imate sedaj enake odprte kanale kot Ona sama in Ona je tista, ki vam je to tudi
podarila.
Tako.
To sem povedal, ker sem tako tudi ţelel.
Nekdo nekako nasprotuje, vendar ţelim, da se zavedate, da je pravzaprav ţenska bila tista,
ki je odprla vse to in da ste po Njeni strani dejansko izbranci in imate sedaj v sebi tisto, kar
je pravzaprav Ona sama po sebi ustvarila oziroma nekako skreirala. Veliko zabave je bilo
potrebno, da smo znanje Njene veličine znali in zmogli prenesti tudi na vas.
To je še ena od zmesi, ki smo vam jih podarili in ki jih uporabljajte. Zlata barva vam »nuca«
ali koristi tudi za nekako čustvene travme, tako nekako prevajajo, da prevajam pravilno.
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Odpravljanje čustvenih teţav ali travm
Ko imate čustvene teţavice in ko vas nekaj duši, ste prizadeti, ste ranjeni iz strani ljudi,
naredite tole:
Sezite po ta zlati listič. To so tako podobni kot
budu, »limate«, »pripopate« ali podarjujete te
zlate lističe – enaki listič podarite na svojo
desno dlan. To, ko se nekako sprosti in se zlije,
se pravi, listič je nekaj časa trd, potem pa se,
kot bi se ulegel, se vlije preko vaše dlani.
Poloţite ga srčno stran, ne v sredino, vendar
direktno na srčno stran. Ta zlati listič se bo ovil
okoli vašega srca in vas pomiril. Tudi, kadar ste
pod stresom, ste prestrašeni, predvsem pa
ranjeni ali prizadeti, uporabite ta listič za

pomiritev.
Zlata energija se vam bo pričela razpršiti in začutili boste kot ročice, kot nekoga, ki vas
objame, potolaţi in pocrklja.
Na ta način umirite duhá, duhá vašega stvarstva ali stvariteljstva in na ta način boste
dejansko, dejansko prišli do miru v notranjosti. In če se kdaj zgodi zelo na hitro, karkoli, da
ste ranjeni, prizadeti, čustveno, ne fizično s kakšnimi bodali, takrat vam to ne bo pomagalo,
ţal, s čim nič. Ali pa morda, da se ne boste prestrašili. In ko boste tehniko razvijali, ga boste
dejansko zaznali, ker ga boste tudi vedno na istemu prostoru imeli, sezite po ta listič, ga
malce pogrejte na desni dlani in prislonite na samo srce, na fizično materijo.
Takrat se bo listič vlil in začutili boste mir, tako kot sedaj nihče več ne drgeta.
Tako boste naučili se uporabljati vse tisto, kar so vam morda nekoč odvzeli, podarili ali pa ste
milijonska milijardna leta, bilijonska leta nazaj tudi vi sami po sebi imeli.
To tehniko oziroma to daritev smo vam sedaj podarili, ko ste nekako na tej lepi, sončni
pripeki malce delali in se odpirali, sodelovali in vsakemu posamezniku smo podarili ta listič.
Nekdo ima celo dva, eden celo tri in nekdo ima štiri takšne lističe. Tako, da ne bo prišlo do
zmede. Vendar vsak je dobil po enega, tako, da zagotovo boste imeli vsega dovolj.
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VPRAŠANJA IN ODGOVORI
Takole.
Sedaj bom odprl nekako oči in se pričel pogovarjati tudi na bazi telesa. Vidim, da nisem
obrnjen morda na drugo, napačno stran, tako kot predhodno, zato, da se še enkrat
opravičujem. Nekomu je bilo zelo nerodno zaradi tegá.
Vendar, sedaj bom prepustil vprašanja. Čas za vprašanja. Na katero temo boste ţeleli dobiti
vprašanja oziroma odgovor? Boste prišli z besedo na dan. Mi se bomo potrudili, da vam
odpremo, pomagamo in razbremenimo morda kakšne zmesi, strasti, kakorkoli ţe.
Jaz sem Jezus Jahvet Jahvarjunski, Tisti, ki ne bom dejal, da sem vodil Jezusa, ker sem
pravzaprav to kar sam. Na samemu začetku sem se malce spajal z mojim Očetom, ki je delal
sam začetek tega dela, podučevanja. Vendar, Jaz sem bil Tisti, ki sem v ozadju to tudi delal.
Kakorkoli ţe, tukaj ob meni je nekako nasmejana Lanjuška fizično zemeljska. Malce
odmaknjena, vendar polna zabave, glede na to, kako ga pravzaprav nekateri celo »biksajo«.
Ne glede na to, z besedo kar na površje! Vprašanja? Kdo ţeli vprašati? Prav vi, karkoli ni
komu razumljivo, kar vprašajte.
Če sem lahko jaz?
Izvolijo.
Lepo pozdravljeni tudi iz moje smeri. Jaz bi ta trenutek, če lahko, če smem, se
zahvalila še za darove iz prejšnje delavnice, pa za današnje, seveda. Sprašujem
pa naslednje – ali te vaje, ki ste jih danes pokazali, delamo kdaj? Zjutraj, po teh
pranskih vajah ali katerikoli termin podnevi? Ali kdaj najbolj priporočate? Pa še
drugo vprašanje – ali je priporočljivo? Z gospo Mileno sva se danes zmenili, da bi
mi mogoče okovala odstranila oziroma pokazala odstranjevanje okoval in z njene
strani, če je to moţno in z moje, če to predlagate oziroma svetujete ali pa rajši
počakam?
Za vse tiste, ki bi ţeleli odstranitev okoval ali okoval, ki jih imate okoli zapestja, vratu in
spodnjih delov gibalnih področij, morate vedno imeti odstranjeno najprej bodalo. To je tisto,
kar pomeni – najprej odstranite svoje bodalo, o tem smo veliko govorili na prejšnjih
delavnicah, zato, da se potem okovala ne sprijemajo in ne sestavljajo nazaj. Vendar, lahko
naredite tudi to. Jaz bom še nekaj pri vas odstranil, pa boste lahko naredili tudi nekaj.
Vi imate prav dva bodalca še dodatno vbodena v notranjost, tako da bom to poskušal, kar se
da hitro odstraniti, premakniti in potem boste dejansko, v nekako treh delih tega zaporedja,
tudi če vam pokaţe, boste znala potem sama nadaljevati in nekako dokončati ta okovala.
Lahko to naredite tudi danes.
Kot drugo. Zelo dobro vprašanje!
Ušlo nam je, kdaj pravzaprav je potrebno delati te vaje?
Kadarkoli. Tudi preko polnoči lahko delate te vaje. Ko začutite. Vendar, zelo primerno je, da
je toplota, da je svetloba, da ni nekako sredi noči, ker sonca pravzaprav ni. Vendar, tudi če
delate ponoči, uporabite svoje notranje sonce in enako bo zadostovalo.
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Izvoli.
Lepo pozdravljeni. Prisrčna hvala za povabilo in vse narejeno v podporo. Imela bi
pa eno vprašanje. Rekli ste, da če so to poškodbe emocionalne narave, da ni pa
pri fizičnih poškodbah. Mene zanima, kaj se lahko naredi pri fizičnih poškodbah v
primeru, da teče kri, v primeru, da so zlomi kosti ali v primeru, da so zlomi
zobovja in kaj posamezna poškodba tudi pomeni?
Listič, ki ga imate podarjenega je za umiritev, za spajanje in za vse,
kar je čustvenega. To pomeni, da ta listek uporabljate ali nekako to
energijo uporabite le za ta predel.

Kadar pa nastajajo fizične poškodbe, se pravi, je potrebno uporabiti ANDALO.
Se pravi, vsi tisti, ki imate odstranjena okovala, uporabljate Andalo ves ta čas. Andala je
pravzaprav ta bela energija, ki jo povezujete oziroma spajate.
Vendar, bodite pozorni!
Na levi strani imate ponavadi barvno zmes, skorajda vsi, kar vidim tukaj. Na desni strani
imate belino goste zmesi.
Ko ti dve energiji poveţete, se pravi, da naredite
center, lahko zavestno, barvno in belo barvo,
energijo ali te tokove medsebojno poveţete. Na
ta način dobite gosto, gosto barvo, ki peče in
skeli. To barvo potegnite na sebe in postavite
tam, kjer so poškodbe.
Vendar, znova morate misliti!
Vdahniti preko nosa, če je le mogoče, drugače
pa z mislimi, se pravi, z mislimi povlečete to
energijo v notranjost, točno na deleţ, ja, tam so
neke teţavice. Se pravi, točno tam, kjer imate teţave, povlečete to
zmes, te barvne energije in tako se prične celitveni postopek točno na ranah, poškodbah,
morda tudi na zobobolih oziroma na zobovju, kjer imate poškodbe ali kakršnekoli teţave. Se
pravi, takrat uporabite menjavo oziroma zmes teh dveh energij, ki jo lahko obrnete, se pravi
v kroglo, v gosto zmes in jo potem prislonite tam, kjer je teţava, poškodba ali karkoli
zlomljenega.
Vdahnite preko nosa, vendar, hkrati ko vdihavate (vdahne), vlečete z mislimi to barvo
oziroma to energijo direktno na center in tako se bo celitveni postopek oziroma zaustavitev
krvavenja in zloma ali drugih poškodb pravzaprav tudi pričel.
Hvala lepa.
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Za vašega sina smo nekaj dodali, tako, da se neki proces tudi za to nekaj, kar imate v
ozadju, tudi hitreje zgodi.
Hvala lepa. V čem je pa razlika, če so poškodbe, zlomi, če teče kri ali če so zobje?
Razlika med zlomi pa med krvnimi poškodbami?
Kadar so poškodbe, se pravi, da naravno se pričnejo dlesni odmikati ali zobovje, se pravi, po
neki naravni poti, če se smemo tako malce izraziti, dogaja nek proces, da se dlesni odmikajo,
razpadajo ali karkoli drugega, se pravi, je to energija, ki jo vlečete nazaj. Se pravi, iz
celotnega sistema, kot smo delali na sami vaji na sami travi.
Se pravi, ţe ko boste vlekli energijo od zunaj navznoter, se ta proces pravzaprav ţe vrši in
tudi zgodi.
Kadar pa so poškodbe, zlomi in udarci, se pravi, nekaj, kar je resnično na silo, od druge
zmesi narejeno, se pravi, je pa tudi energija nasprotnika še vedno v notranjosti prisotna.
Takrat je pomembno, da morda vzamete ta zlati listič, ga poloţite nekomu na – prav vaš
listič lahko poloţite njemu pravzaprav na oprsje, da se on umiri. Potem spojite to energijo in
jo pravzaprav lahko tudi porazdelite na njega.
Vendar ta energija, ki jo poţenete, recimo na samemu stičišču, kjer se poškodba zgodi, se
pravi, vi sami sebe dejansko darujete za njega. Vendar na koncu, ko je vse skupaj urejeno,
se morate povleči nazaj.
To pomeni, da se, kot da bi se prefiltrirali preko mreţe, ki je dejansko
goste, zlate barve. Se pravi, listič zlate barve postavite nekako kot
vrata in znotraj boste videli, da so luknjice. To pomeni, da so niti
medsebojno prepletene kot mreţa.
Ta mreţa ima luknjice in ko boste vlekli karkoli nazaj, vedno, vedno
spustite in prefiltrirajte to skozi zlato barvo nazaj.
Ko bo šla vaša energija skozi te prazne prostore nazaj, boste videli, da
je v sredini pravzaprav beli prostor. Mešički, ki bodo prečistili vse, kar
je od drugega. Tako boste sami sebe znova sestavili nazaj in isti
moment se bo njemu aktivirala ista energija, kot ste jo vi pravzaprav
podarili in njemu direktno preko vaše dlani.
Vendar, druga tehnika, ki je zelo tudi dobra, pri samih zlomih,
poškodbah ali udarcih. Na primer pri poškodbah, morda »fuzbalerjih«
seveda, prav »fuzbal« smo našli, vendar zanimivo. Se pravi, pri
telesnih poškodbah, športnikih, tako, takrat pa je najbolje, da primete
njegove dlani. Se pravi, na njegove fizične dlani poloţite svoje dlani in
vaš center vaše energije pretolcite oziroma pretočite preko njegove
dlani in ko začutite, da vam teče energija skozi ta snop tega dela,
lahko njegove roke poloţite točno na določen deleţ telesa, kjer je
poškodba in njemu pravzaprav poţenete proces samozdravljenja. In
na ta način, ko ţe vi potisnete svojo energijo, kot prislombo, da se
zdravljenje pravzaprav prične, se le njegova notranjost nekako
regenerira in obnavlja.
To je več različnih moţnosti, ki jih uporabite. Vendar, v danemu momentu velika večina
uporabi svojo energijo, da nekomu pomaga. Vendar, ko jo povlečete nazaj, ko je vsega,
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nekako hudega šoka nekako mimo, potem ga prefiltrirajte preko tega zlatega dotoka nazaj v
svojo energijo in sebe sestavite nazaj. To je zelo pomembno.
Hvala lepa.
Naslednje vprašanje?
Mene zanima, to, kar ste prej pokazali tehniko, ali za oţilje to isto velja?
Enako. Vendar pri vas, kot vidim, se je ţe poskušala neka zmes ustvariti in popravljati.
Vendar, tisto, kar smo delali oziroma so delali, ni bilo najbolj uspešno. Vendar, poskušajte
narediti sami. Zmes, ki smo jo prinesli, je previsoke vibracije in se je enostavno talila in se ni
spojila z vašo materijo.
Če pa boste delali preko sebe, preko svoje energije, ker je enaka vibracija, pa boste
zagotovo, dejansko bolje obnovila.
Jaz imam eno vprašanje, ki se ne nanaša čisto na to temo, današnjo. Me pa
zanima, od kje prihaja hvaleţnost? In v nefizični ravni – kaj se takrat zgodi, ko
človek občuti res globoko čustvo hvaleţnosti?
To je pravzaprav od pranskega duha, ki je nekako s prano ali zasnovo povezan. To je
zasnovnik. Ko zasnovnik pravzaprav začuti tisto hvaleţnost, vi vedno zaznate hvaleţnost prav
iz tega skeleta, predela.
Vendar, takrat zasnovnik vdahne in se nekako razširi, se pravi, takrat on dejansko moli in se
odpira Nebu. Kar pomeni, da imate zasnovnika v posebni energijski ovojnici. Ko ta moli
oziroma zraste, vdahne, takrat zraste in odpre se na vrhu kanal. In vedno hvaleţnost prihaja
od zasnovnika.
Zato tudi začutite vibracijo hvaleţnosti vedno iz tega sprednjega predela in od tam vedno
hvaleţnost prihaja le od tega ţličnega predela in nekako do, takole, najdlje do grlenega
predela. Vendar, ponavadi le do tega in od tam prihaja ta čustvena zahvala.
Hvala.
Prosim.
Smem?
Ja. Izvolijo.
Jaz imam pa osebno vprašanje. Če so moja okovala ţe odstranjena?
Ja.
Hvala.
Še jaz?
Smeh.
Roke imate proste. Tudi na nogah imate prosto. Tu imate en majčken zatiček, vendar to ni
nič. To se bo samo po sebi uredilo.
Še jaz bi zase vprašala.
Smeh.
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Morate, še majčkeno, v temu delu, desnega predela malce dodatno taliti, vendar vi imate ves
ta del ţe staljen, kar pomeni, da ko naenkrat pričnete taliti, se postopoma potem samo tudi
tali in pomalo in pomalo odpadejo vse te vezi.
Hvala.
Prosim.
Jaz bi pa še isto vprašala.
Smeh.
Da, dvakrat še naredite, vendar pri vas naredite tako, da boste belo svetlobo le ovila okoli
vas. Zaradi tega, ker imate tukaj zadaj neko ranico. Na ta način se boste zacelila, ker okovala
ni, vendar tam, kjer je bil zatič, imate rahlo vdolbinico. Tako, da belo barvo potegnite okoli
sebe in jo postavite tako v zatilje in boste čutila, kako se tali nekaj in se prav po celi celoti
zacelite, ker imate dva okovala zataknjena.
Vi ste ena izmed tistih, ki smo jim podarili štiri lističe v notranjosti zaradi tega, ker imate
nekaj še iz drugih rodov in ni vaše. Zato naredite ta deleţ in to je tisto, kar boste tudi
dejansko potem izpustili v to ranico. Ko boste naredili ta beli ovoj se bo stopil zlati zatič in
tukaj boste morda zlato ţareli. Vendar, le en listič boste uporabljali, trije pa se bodo namestili
tam, kjer imate dejansko zabodeno in okovano, v to rano.
Se pravi, pri vas ni bilo okovalo le naokoli, vendar je bilo še vrinjeno v samo telesno
strukturo in tam, kjer so nastale rane, imate sedaj lističe in se bodo trije, dejansko kot vrasli
v notranjost, tako, da uporabljali boste le enega.
A potem sem jaz bodalo odstranila?
Da.
Hvala.
Prisrčna zahvala za vse. Jaz bi pa vprašala. Zdajle prav čutim, tukaj zadaj, leva
lopatica in tukaj skozi, nekaj mi deluje tukaj. Imela sem teţave kar dosti let.
Ja. Vi imate poškodbo iz davnine. Vi ste bila namreč zasekana, z dejansko takšno kot
sekirico, vendar ste preţivela udarec in to je tisto, kar vam dela ţe vse ţivljenje nekako
teţave. Vendar se bo tudi to vraslo in zaprlo.
Vendar občasno, ko pride ta zlitina na površje, vdahnete, prav začutite, kako se je bodalo
oziroma sekalo zarilo v vaše hrbtišče. Se pravi, od tam imate poškodbo na fizični materiji.
Vendar se to celi, tako da na sami materiji ne boste imeli v naslednjemu ţivljenju nobenih
teţav.
Jaz bi tudi rada nekaj zaradi okoval, ali jih še imam?
Smeh.
Na nogah, med nogami, tam še dejansko preţarčite. Tisto kar naredite in še na desni strani
še malo dodelajte.
Pa kljub temu, če so manjši deli okovala, se lahko uporabi ista tehnika, kot ste jo
pokazali?
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Da. To je postopoma. Pri nekaterih je okovalo bolj debelo in odebeljeno kot pri nekaterih,
vendar okoli vratu nimate nič.
Hvala.
Prosim.
Ali imam jaz še bodalo?
Smeh.
Ne. Nimate. Smeh.
Izvolijo.
Jaz imam pa v bistvu dve vprašanji. Najprej me zanima. Občutek imam, da imam
zelo slab imunski sistem, da pride moment, ko se mi prične vse postopoma
sesuvat. Se pravi, to si lahko jaz pozdravim tako, da si na organih delam, čustva,
da se mi bo potem lahko postopoma obnovilo?
Vam pravzaprav steče vsa energija iz notranjosti navzven. Kot bi odtekala. To tudi
zaznavate. Tam je vse nekam, kot bi pršelo, vendar vam odteka energija po tem kanalu. Se
pravi, to so ti kanali, ki smo jih ustvarjali, ko jih vi odprete in jih polnite nazaj. To pomeni, da
tisto, kar je občasno obrnjeno navzdol, morate obrniti navzgor. Ko boste delali tehniko, boste
vse, kar izteče ven, v to posodo, iz te posode zlagali nazaj v notranjost telesa.
Hvala. Še eno vprašanje.
Izvolite.
Tako. Zanima me. Ko smo, ob odstranjevanju okoval, smo dobili te kode. Mene
zanima, kot sem jaz razumela, da s temi kodami odpreš v bistvu to svetlobo, ki jo
potem tudi zapreš. Se pravi, da kadarkoli mi delamo s svetlobo, moramo najprej
odpreti, kakor z mislimi, miselnim tokom, ampak vedno še potem zapremo?
Tako. Vedno morate uporabljati misli. To je ukaz. Ko uporabite misli, ko poveste, kaj
pravzaprav ţelite, zahtevate ali nameravate, se pravi, se proces dejansko odvija. Ko ga
zaprete, se pravi, ko se ustavi, dejansko z mislimi zaprete in vse se postavi nazaj.
Tudi, če bi pogledali okoli vaše avre imate vsi nekakšne kot lističe, obrnjene listke, ki se
nizajo drug okoli drugega in so nekako kot rahle bodičice navznotri.
Če bi te bodice obrnili navzven, se pravi, bi dejansko zaščitili svojo avro z bodicami, vendar
bi bili lahko zelo neugodni ali neprijetni za ljudi, ki bi jih objemali. Se pravi, to pomeni, da bi
morali bodičke zavestno zapreti, zopet zavest, da ko objamete, da nič ne ostane v telesu.
Drugače nastajajo poškodbe na materiji. To čutite, prav na materiji.
Ravno tako je z vsakim delom posebej. Se pravi, do tega dela se mi še nismo dotikali, se
pravi, kaj je pravzaprav okoli vsakega organa. Se pravi, ko imate bitje, ki ga gradi, potem
imate plast in okoli plasti so posebni, tako naslonjeni kot mali trnčki. In ti trnčki se občasno
nekako premaknejo in nastane prehod ali odtok. Zaradi tega potem prične odtekati. Vendar
zato, to energijo odtekanja povzroči nekdo, ki je zunaj v vaši avri in se ravno tako v enakem
razmerju hrani z vami.
Se pravi, to je tisti nekdo, ki posesa nekaj navzven, da se postavi, sodeluje z vami.
A po drugi strani vaše telo, ki je znotraj te avrične ovojnice, slabi in nekako veni. Vi pa ste
sedaj bolj pretkani in iznajdljivi in poznate tehniko, kako njega pravzaprav nazaj izprazniti in
nekako uporabiti. Tako, da to je tisto, kar vi lahko počnete preko celega ţivljenja. Tisto, kar
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je vaše, kar je dodeljeno vam ob rojstvu, ob nastajanju, lahko uporabljate in smete
uporabljati vse do vašega izpusta.
Se pravi. Ti, ki prihajajo in ti, ki hodijo ponavadi po svoje delce, s tem ne morajo
priti skoz. Je to to?
Da.
Najlepša hvala.
Izvolijo.
Najprej lepo pozdravljeni.
Enako.
Iskrena hvala za darove.
Preden začnemo pomagati drugim ljudem, moramo najprej napolniti sebe. Ali
napolnimo sebe tako, da razmišljamo o vsakem organu posebej?
Predno začnete delati na drugih, morate najprej sestaviti sebe. Kar pomeni, da s to tehniko
morate sebe najprej sestaviti, zaliti in »zalimati«. Se pravi, da nastanejo kompaktne gmote.
Tako kot imate v vseh vaših knjigah napisane in opevane čakre, ki so celote, se pravi, tako vi
celoto naredite na vsakem organu, na vsakemu delu. In šele, ko imate sami sebe čisto
sestavljene, ko znotraj ni ene same niti, se pravi, ko nastane prazen prostor, šele takrat
lahko pomagate tudi drugim. Vendar morate biti vi dejansko postavljeni kot nekakšen vzorec,
magnet ali polje, ki ga ustvarite, da potem lahko s svojo vibracijo dejansko delate na drugih.
Se pravi, delaš en dan z enim organom, drugi dan drug?
Boste čisto videli, kako vam bo teklo. Po občutku. Vendar, ko začutite, da je telesna
odpornost, se pravi, da se telo nekako upre, da ima nečesa dovolj, takrat prenehajte za tisti
dan. Se pravi, ne delajte.
Hvala.
Jaz bi pa vprašala, če jaz pransko pravilno diham?
Malce po svoje. Vendar smo vam nekako pomagali, tako da se je vse skupaj, ko ste imeli
namen, ko ste se odločili, da boste pransko dihali, smo vam ţe doma, v domačemu ognjišču
vse skupaj postavili. Tako, da dejansko zaznavate tudi dihanje, vendar malce po svoji
tehniki.
Delajte, dokler vam pravzaprav telo ţeli delati.
Pa je dobro po pranskih vajah še potem kakšno drugo tehniko?
Lahko. Vendar je dobro, da vmes nekaj minutk počijete ali naredite nekaj poţirkov tekoče
vode, se pravi, da se nekaj splakne, potem pa nadaljujete z drugo tehniko.
Izvolijo.
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Hvala lepa za darove. Jaz bi vprašala – ko smo na travi delali vaje, sem jaz
izredno teţko vzdrţala. Hrbet me je pekel, noge sem imela čisto mravljinčaste. Je
to v povezavi s tem, ker sem se sestavljala ali kako bi rekla temu?
Ko nimate hrbtenice v naravnem ravnovesju, se pravi, vi imate umetno postavljeno
hrbtenico, to je rahlo zaobljeno, le za vsak slučaj, da človek ne pride do previsokih vibracij in
do najvišjih znanj. Zato imate umetno zataknjeno hrbtenico.
Vendar nekaterim pravzaprav še dodatno zakrivijo hrbtenico zato, da dobijo še dodaten lok
in s tem energija ne teče. Kar pomeni, da imate kot nekakšno kačo ali »S«. Se pravi, če bi
bila hrbtenica v popolnoma pokončnem stadiju, bi vi brez teţav prešli iz telesa na površje, do
znanja, do veličine, do vsegá, brez kančka truda in se znova lahko vračali nazaj.
Ker pa imate vi blokade v nekaterih delih telesa,
se je pravzaprav s tem pretokom energije
nekako odpirala ta tokovna zmes, da je
nastajala umetno zaceljena cev, po kateri
morate še nekajkrat vdahniti in predvsem
zavestno ravnati hrbtenico.
To lahko naredite tudi tako, da daste dlani
navzgor in dejansko prav napolnite in povlečete
hrbet navzgor. S tem boste odpirali kanale, ki
jih imate zaprte in energija vam tam ne teče.
Ko odprete materijo, vam prične energija teči in po nekaj takih premikih boste dejansko
zmanipulirali vse tiste, ki so naloţeni po notranjosti in bo raven tok vaše energije in vas ne
bo več peklo oziroma skelelo ali nekako tudi bolelo.
Vendar, če vam bo bolj udobno, lahko delate to tudi v stoje kot pa v sede. Se pravi, tudi
tako. Vendar, vedno znova naredite trikot. Zaprite postopoma svoja stopala, stopala, ja,
tako, da imate vrtinčasto belo gmoto pod stopali in lahko delate stoje na katerikoli podlagi.
S tem začnite in potem vse ostalo lahko delate stoje. Morda vam bo dosti laţje.
Dekleta, ki imate malce bolj ţenstveno oprsje, vam še dodatno to obteţuje zaradi teţe.
Vendar, vse je nekako postavljeno tako, kot je prav. Vendar, če boste dejansko hrbtenico
odpirali in razvlekli, boste zaznali to belo energijo, ki steče v notranjost telesa in se boste tudi
zbistrili. Laţje boste mislili ţe s tem, ko boste le hrbtenico materije razvlekli in odprli te
vmesne člene, boste prav zaznali, kot neka energija, belina, prosojnost vam steče znotraj in
kot bi se malce omrtvičili, potem pa nadihali. Poskusite s tem, boste videli, da bo šlo.
Hvala.
Prosim.
Še kakšno vprašanje morda?
Bi jaz še eno vprašanje. Jaz imam zadnje čase različna obdobja ponoči, ko imam
zelo mirne noči, pa so obdobja, ko so noči malce bolj ţivahne. In to pomeni, da so
to spanja polsna. Tako pravzaprav zaznavam neko budnost, pa sploh nisem
budna, a hkrati zaznavam, da se veliko dogaja okoli mene. To so včasih obdobja
groznega strahu in ne vem, kaj se to dogaja? Zaznavam pa, recimo, eno ali dve
noči nazaj je bilo »guţva«, ne vem, mnoţica, ne vem česa. A v slikah se nič ne
vidim, a čutim pa, da se dogaja ogromno vsega in si ne znam tega pojasnit, kaj to
je?
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Tako kot smo dejali, da imate od popka nekako do ţličke, se pravi,
imate solzico ali rahlo razpoko. Ravno tako imate rahlo razpoko od
zgornjega ţličnega predela do grlenega predela. Prav v sredini grla.
Kot bi vam nekdo zasekal v notranjost, se pravi, tako imate
postavljena prehoda.
In ne le to. Tako imate tudi preko spolovila. Kar nekaj takšnih vhodov
je v notranjosti. Enako imate tudi po hrbtu. Vendar, ena celota, o
kateri trenutno ne bomo.

Ko vi zaspite, prehajate iz sredinskega dela, kot
bi iz ţličke, prihaja najprej deleţ kot zatič.
Nekako takole velik, velika zaponka, kot gobica
najprej prirastete na površje. Ta gobica se
razlije preko površja in teče, teče vse do vrha
kronske čakre. Spodaj mimo spolovila.
In ta mali deleţ, ki teče in se povezuje, se
potem po ravnovesju takole odpre. To pomeni,
da počasi prihajate na površje sna.
Ko spite, duša prosto vibrira in lebdi. Pride od
polovice na površje in sloni malce od materije
oziroma v sami materiji. Večina nje pa je zunaj in vibrira. Kot bi imeli telo nad telo. Nad to
dušo pa pravzaprav se odpirajo oboki ali kanali. In na to dušo, kot jo bom imenoval ali spečo
materijo, se povezuje plast enakega pokrova. Se pravi, duša pride na površje. Izza nje na
prsih pride kanal. Kanal je cvet, vendar je temen.
Tako kot smo delali tukaj, ko smo postavljali cev in smo jo vlekli, da se je razvlekla, enako se
zgodi tudi z dušo. Ko duša zaspi, kanal popusti, vendar popusti avra. Avra, ki je dejansko
preko cevi duše napeta ali ujeta, se spusti na njo. Kar pomeni, da plast ovojnice le za delček
trenutka ali sekunde, se poloţi ob materijo in duša pride na površje. Takrat vdahne in pred
seboj vidi novo nebo. V veliki meri je zelenkasto nebo, zelenkasto goste, takšne sluzaste
barve. Kot rahlo rumenkasto, rjavkaste, zelenkaste barve. Na kar gre, dejansko nič drugega
kot njen zasnovnik, njen manjši deleţ ven na površje in se znajde v svetu vaših sanj.
To je svet, ki je ravno tako v mehurju. Se odvija ravno tako, kot se je odvijalo tisto, kar smo
naredili na sami tehniki beli balon, se odvija tudi v temu vesolju ali v kozmosu.
Kozmos, ki je rahlo nad njo, naredi oziroma spusti enako cev kot prisesani kanal. Nekaj časa
teče tako kot vrata oziroma zatič, potem zatič popusti in smo zdruţeni čisto vsi.
Takrat mali deleţ, tega nekoga, ki spi na svoji materiji, pride v drugo dimenzijo oziroma v
drugi svet nekega soočenja, gledanja ali ţivljenja. Tam lahko, ali odplačujete ali pregledujete
ali sodelujete z različnimi bitji, ki vas lahko, ali učijo ali strašijo ali karkoli drugega počnejo.
Se pravi, v tej fazi je soočenje z nečem, kar se lahko dogaja in na ta način v polsnu lahko
izţivite, preţivite tako sedanjost, davnino, preteklost ali pa se pripravljate celo na nekaj, kar
je bodočega. Se pravi, vse je v tistemu mehurju.
Vendar v tistemu mehurju ni nič drugega kot drobni, mali prašni delci. Se pravi, kot neke
saje. Vsaka saja pa se po nekih nitih povezuje s točno določenimi bitji, ki so zunaj in ta bitja
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potem pridejo do vas, vas strašijo, vam govorijo, se derejo, kričijo ali morda celo fizično
napadajo.
Vendar ne napadajo ravno materije. Napadajo tistega, ki je zgoraj, se pravi, tisto malo, ki je
prišlo iz sredine podduše, tako jo bom imenoval, na površje in pravzaprav nima skorajda
moţnosti, da bi pobegnilo, vendar mora izţiveti oziroma preţiveti določen čas, ki ji je
napovedan oziroma ji je dodeljen, da se sooči z nekaterimi bitji ali pa bitovnimi skupinami.
Vendar, ti prašni delci kot mali lističi, ki so v notranjosti tega mehurčka, pa so pravzaprav
telesne upepelitve razne davnine.
Se pravi, to so telesa od različnih ljudi, od različnih ţivljenj za nazaj. Se pravi, in to je velika,
velika spaka nečesa, lahko ţivalskega, lahko rastlinskega, lahko nekaj čisto drugega. Vendar,
to je nekaj, kar je skupek materije in s tem se pravzaprav soočate, beţite in da morda celo
kričite v temu okolju. In to se ponavadi dogaja.
Kako nekako preiti mimo tegá?
Hm.. Sila teţko, ker to je proces, ki se odvija znotraj duše. Se pravi, to je tisto, kar vas
morda bremeni, greni. Se pravi, preko tega polsna odhajate v neki, kot v neko polspanje
nekega zavedanja, vendar predvsem soočanja.
In to so bitja, ki sama izberejo – lahko ţrtev, lahko nekoga, ki ga izberejo zato, da ga
podučijo, spremenijo ali izţivijo na njem kakršnekoli situacije. Se pravi, to se dogaja kot v
nekem alfa stadiju nečesa in takrat se materija dejansko zaveda, da je ţiva, da je še nekaj,
da ne spi, lebdi, da je prosojna, da je ujeta in to se dogaja v nekemu, kot v nekemu balonu,
znotraj nekega sistema in to je tisto.
Zaradi tega prihaja tudi do nočnih mor, do nečesa, kar ne morete nadzorovati, vendar
preprosto greste preko in potem, ko je sanj dejansko konec, se po nekemu vijaku vrnete
nazaj v to celoto spečega duha ali duše, ta pa se dejansko s tresljaji spusti v notranjost
telesa same materije.
Takrat zaznate nekako 10 centimetrsko vibriranje. Telo znotraj oziroma čez vas vibrira nekaj
trenutkov, morda nekaj sekund, potem pa se končno umiri in se zlije z vami. In šele takrat
veste, da ste vi vliti znova v materijo. In to je takšen zelo neprijeten poloţaj ali stadij, ki se
dogaja zelo veliko ljudem, vendar to izbirajo pravzaprav neka bitja po nekemu sistemu, na
katerega pa ne moremo vplivati, ţal.
Hvala.
Prosim.
Še morda kakšno vprašanje?
Tale luna, ki je sedaj bila, je zelo močna. Tudi mislim, da prejšnji teden smo vsi
kar naenkrat opaţal, da nobeden ni mogel spati. Spal si, bil si miren, ampak skoz
si se nekaj prebujal. Jaz sem vesela, da sedaj sem prišla do takega stanja, da tudi
če ne spim, pa se zbujam, da sem še vedno mirna. Ampak, opaţam pa, da je to
lahko dosti moteče. Kaj? Ali je to polna luna, ko prihajajo ta bitja zdajle, ali je še
nekaj drugega? Kot da bi se nekaj spuščalo, ne vem?
Imate Luno. Luna je kanal, pretok. Dokler je Luna ţiva in govoreča, se pravi, se vse skupaj
govori in gomazi tudi po Zemlji.
Luna je tako kot Sonce za nas. Mi prehajamo preko Sonca. Preko Lune prehaja zemeljska
energija, zemeljska tinktura.
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Ko Luna posveti na ljudi, sveti na vse ljudi širom sveta. Luna je kanal. Kanal, ki se zgodi od
Lune, ki sije nad vami, obsije vas in se razprši preko dela Zemlje ali celotnega sistema
Zemlje. Ta pa pravzaprav s svojimi vibracijami ne dela nič drugega, kot nekako ščemi in
vibrira in prebudi tiste, ki so znotraj zemeljskega sistema.
To pomeni, da takrat mrtveci govorijo, mrtveci ne spijo, mrtveci pravzaprav lebdijo in dogaja
se proces marsičesa. Vendar vse, kar je pod fizičnimi tlemi, dejansko po fizičnih tleh same
tinkture Zemlje, pride na površje.
To so bitja. Kot bi prišli izpod podzemlja na površje in imajo zabavo. Tri dni in tri noči rajajo
in se veselijo. To je njihov čas njihovega spajanja ali rajanja.
Vendar to še ni tako hudo. Njihovi umi in razumi se odprejo. Tako kot se povezujete vi, ko se
vi, bom nekako, hm.., kako, skoraj sem povlekel neko besedo, se pravi, ko se vi povezujete z
višjimi vibracijami, tako se tudi oni povezujejo s svojimi najvišjimi vibracijami.
Vendar te vibracije so zelo nizke. Nekaj decibelov nad zemeljsko oblo je njihov konec.
Vendar dovolj velik, da s svojimi umi in razumi, energijami, misli, se medsebojno poveţejo in
naredijo plašč.
Če si predstavljate!
Glava, ki misli, oddaja vibracijo ali tako nekako niti, kot smo vam opevali v temu spajanju,
ravno tako pri njih se naredi kanal in se medsebojno poveţejo. Kot bi se z rokami prijemali in
tako nastane plast. Močno polje, ki govori, ki misli, ki nekako obteţi določeno zemeljsko
zmes.
Ta plast se spusti na samo Zemljo in prične pritiskati na ljudi. In ker je plast ali plašč zaprti
prostor, se iz tega področja njihovega uma in razuma spuščajo niti. Ravno tako, kot smo mi
delali niti, ki smo jih povezovali s sabo, oni naredijo to na vas.
Se pravi, stojijo na plošči, površini, iz tega nastajajo njihove niti. Njihove misli se usmerijo
kot lasi na fizično ţive ljudi, na ţivali in rastline in takrat se pogovarjajo z njimi.
Lahko nagajajo, lahko tečnarijo, lahko grozijo ali morda celo naredijo kaj. Vendar to pomeni,
da takrat, ko se čim več laskov spne na samo materijo, oni dobijo prosti kanal, kam lahko
pridejo tečnariti preko noči. Da oni ne tečnarijo le fizični materiji, vendar tistim, ki so znotraj
fizične materije, vendar naredijo umetno ravno takšen kanal.
Se pravi, dušico povlečejo na površje, umetno potegnejo ven kanal, umetno postavijo
balonček, ki je potem poţeni in oni z mislimi, svojimi mislimi ali nitmi energij pritisnejo na ta
balonček. Poveţejo se z vsemi, ki so znotraj in v temu balonu, tega meha se poraja ves
proces.
Takrat vi ne spite in manipulirajo, tako kot bi manipulirali z vašim moţgančkom, tako oni
manipulirajo le v tistemu mehurju. In ne delajo nič drugega kot tečnarijo in se izigravajo,
izţivljajo ali nekako imajo svojo zabavo.
Ko je proti jutru, ko pravzaprav Luna izgublja svojo moč, ko Sonce končno vstane, noč zaspi.
Takrat se oni odmaknejo in izpustijo ljudi. Ker, ko prvi sij pride nad ljudi, jih osvobodi.
Zato je pomembno, da ohranjate to sončno svetlobo. Več kot imate sončne svetlobe, teţje je
njim priti na ljudi. Ker ta sončna svetloba, tudi zlata, ki jo imate sedaj aktivirano, bo še
dodatno obteţevala in odbijala njih, da ne morejo priti na vas, ţive ljudi.
Vendar resnično drţi. Vsaka luna ima močnejšo moč od prejšnje. Zakaj?
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Ker je vedno več mrtve energije, ki prihaja na površje. Vedno močnejša je njihova povezava.
Vedno močnejša je njihova brv, od katere potem povezava teče navzdol. In vi se dejansko
gibate po pajčevinastih nitih. Se pravi, veliko teh niti se spušča ţe po Zemlji in ko hodite, se
vam dejansko »lima« ali »pripopa« na oči, na obrvi. Se pravi, oči vas začnejo peči, kar v
trenutku in to preko dneva, ko nič ne naredite, le prične vam teči iz oči. Peče, skeli ali pa po
telesu karkoli se vije.
To so te niti, ki jih ustvarjajo.
Vendar, ni le to, kar se dogaja zgoraj.
Odpre se prostor. Iz tega tečejo te niti. Na vrhu zgoraj nastane plošča ali ploščad. Oni
oddajajo vibracijo in oni odpirajo vrata drugi energiji ali drugi plasti. Plast nad plast. Po
enakemu postopku se druga na drugo povezuje. Vse, kar je mrtvega, kjerkoli ţivečega, se
povezuje. Vendar, glede na njihove vibracije telesa. Se pravi, tisti, ki so najboljši, so zmeraj
vedno najvišje, vendar so še vedno telesna struktura.
Se pravi, ločiti morate telesno materijo od energetskih do duhovnih, se pravi, vse je posebej
locirano ali dovršeno.
In zaradi te plasti, ki se vedno bolj gosti in zaradi teh zgornjih plasti, ki pritiskajo navzdol,
ravno tako, kot smo mi delali ta mehur zraka, je potiskal navzdol po čakrah in se odvijal,
ravno tako ta svet pritiska navzdol in to je tisto, kar nekako zelo, zelo obteţuje in dejansko
teţi zemeljskemu svetu, tečnari ali zemeljskemu svetu zaradi tega imate ljudje toliko teţav.
In teţa njihovega spajanja je tako teţka, da to čutite na materiji. Teţje se gibate, teţje se
pravzaprav udeleţujete kakršnihkoli postopkov, gibanja ali aktivnosti. Aktivnosti? Smeh.
Tako.
Se pravi, na ta način prav začutite gosto teţo, kot da imate tono teţko telo, ki vas ne uboga
in ne posluša, ravno zaradi tega tehtanja oziroma zaradi teţe teh mrtvih energij, ki se odvija
prav okoli polne lune in občasno tudi okoli mlaja in vsega tega.
Vsaka luna, vsak premik tega ciklusa ima svojo moč in svojo gostoto. In zelo, zelo je
skoncentrirano vse skupaj na Zemljo. Tako, da se le čaka, kdaj bo plast, sredica popustila in
se sesedla preko ljudi. Takrat bo morda celo najteţje, ker bodo ljudje dejansko kričali, ker bo
vdor te sile na samo materijo tako sunkovit, da se bodo marsikateri znašli dejansko v
soočenju z bitji, ki jih bodo videli, a se jih ne bodo mogli znebiti. Se pravi, tukaj bo človeštvo
v zelo teţkem poloţaju.
Hvala lepa.
Prosim.
Joj, hvala. Na toliko vprašanj, kot ste pa danes odgovorili, super! Ali sem jaz prav
razumela, da se ta bitja ne spajajo z vodo? Jaz sem več teh napadov na oči
doţivela. Kar krvave oči, in kar tako, in me zanima, če si obraz umiješ oziroma
tuširaš, se njih tudi lahko odplakneš? Svečka mogoče niti ne pri teh vodnih,
ampak voda je pa ţe..?
Če pa boste v vodo dali še sol, dodatno solili in se s to vodo umili, pa ste naredili popolnoma
vse, da bi jih stalili. In tudi vaša struktura telesa je zato slana, ker je na ta način varovalo
pred bitji. Se pravi, ta znoj je ravno tako slan kot lahko vi solite svojo vodo, se pravi, na ta
način ste v bistvu naravno varovani.
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Če imate teţave in začutite, da je resnično gosto ali teţko v samemu prostoru ali da se nekaj
dejansko vije preko vas, si naredite enostavno kad, pripravite si vodo in pest soli pomešajte
v to vodo in se potopite v njo.
Boste videli.
Zadihali boste, kot bi v trenutku prišli na površje in to jih stali in jih pravzaprav razgradi.
V stanovanju lahko na več različnih lokacijah, na podstavke in nikakor brez podstavka,
postavljajte soli. Okoli nje nasujte eteričnega vonja ali nečesa, kar pravzaprav hlapi. Lahko
tudi vodo.
In spodaj lahko pod to postavite svečko. Se pravi, kot te okrasne, kako se reče, se pravi,
posodice (op. dišavnice), v katero postavite to in na vrhu gor dajte soli. In to, ko se bo talilo,
se pravi, se bo tudi po zraku talilo in bo to tudi razjedalo eter in se vam bo tudi v prostoru
dejansko olajšalo nekako to energijsko polje. Tako kot vi, če se potopite v slano vodo ali se
umijete, tako lahko očistite tudi svoje stanovanje oziroma prostore, v katerih se nahajate.
Samo še to me zanima, mi je sedaj prišlo na misel. Ali je en hec, ena razlika, če ti
popoldan zadremaš. Jaz to zmeraj malokrat. Ampak potem, kot ne bi bil spočit,
tiste pol ure, ampak še slabše. V obraz si čist.. Kaj se pa takrat, v popoldanskem,
tistemu kratkemu, če zadremaš, recimo tam na travi ali tako – kaj se dogaja?
Vi imate dve polovici. Se pravi, telo je razrezano, tako po zunanjemu delu, kot tudi po
sredinskemu in hkrati tudi po zunanjemu. Vendar, spanje se odvija preko sprednjega dela,
kar pomeni, da leva stran spi, desna stran pa pravzaprav leseni oziroma napol bedi.
Tukaj imate, na eni strani imate ţensko področje, na drugi strani imate moško področje. Če
boste moško in ţensko področje zdruţili, se pravi, da se boste v mislih le privili k moški
strani, boste morda začutili, da imate na eni strani moško bitje, ki vas z veseljem stisne k
sebi, vas pocrklja in se naspite.
Vprašajte Lanjuško, naj vam iz lastne izkušnje pove, kako se to naredi. Se regenerirate,
pomladite, le če energijsko polje spojite. Potem boste res mlada, lepa in vsako enostavno
minuto pomlajena.
Zakaj?
Ker pač zdruţite moško in ţensko polovico.
A moja dva sta pa s hrbtom obrnjena?
Smeh.
Hvala.
Prosim.
Še morda kakšno vprašanje?
Jaz bi imela eno kratko, če lahko. Iskrena hvala za vse darove, pa lep pozdrav od
Maje, ki ni mogla priti sem. Jaz imam pa eno vprašanje. Uspelo mi je priti skozi
kačo do jajčkov. Videla sem jajčka. Videla sem en simbol, ampak potem, ko sem
hotela še ostalo ali pa vse pregledat, mi pa več ni uspelo. Sem se zataknila? Ali je
pomembno, da vidiš vsa jajčka, pa da vse simbole odkriješ oziroma jih vidiš?
Ni pomembno. To bo prišlo kasneje, ko boste šli po lastna jajčka in jih premaknili. Vendar
sedaj – v tisti povezavi smo vam le podali moţnost, da boste pogledali, da boste videli kje,
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kaj in zakaj pravzaprav to stoji. Vse ostalo pa boste delali po točno določenem zaporedju,
prav?
Prav.
Hvala.
Izvolijo.
Hvala. Jaz bi, vprašanje mi je še prišlo, pa ne vem, če bi ga znala postavit kot
vprašanje, pa boste ţe razumeli. Sta dve polovici. Vmes je prostor, ki ga vidim, in
so se razprla kot krila. Vendar, potem so še druga krila. V osrednjem prostoru so
zlata krila.
Tako.
Sedaj pa mene nekaj drugega zanima. O vsemu temu, ko govorimo, so potem iz
teh kril, pridejo ven – mislim, da ni prava beseda, ampak recimo temu meči, ki so
beli in zlati. Lahko kaj rečete ali poveste?
Laski, ki jih spajate, ali se spomnite, ko smo dejali, beli laski, ki nastanejo, ki vibrirajo. Okoli
nastane ta bela gmota, a ne dovolj. Vendar, če bi te laske spajali z notranjostjo, bi dobili
varne meče. Z njimi bi lahko delali in mešetarili marsikaj.
Z marsičem se da barantati. Vendar ni za vse ljudi to. Rajši bi vam to povedal, ko bi bili sami.
Drugače bodo ljudje meni zabarantali, zamešetarili in bom imel več škode kot pa koristi.
To so meči, ki se jih da narediti iz prstov. Prstne niti se spojijo skupaj v eno nit, v en laser. Z
laserjem ali s tem mečem, ki dejansko zrastejo iz prstov, lahko posekate, razsekate,
ugonobite ali spremenite celotno situacijo ţivega ţivljenja.
Vendar, to je le pri nekaterih, ki uporabljate oziroma uporabljajo zlate meče v poseben
namen. Vendar o teh mečih ne bi ravno govoril sedaj, ker ljudje bi lahko to uporabili na
napačnih mislih, ob napačnemu kraju. Lahko pa se dogovorimo, da te energije pričnete
uporabljati tudi v neke namene, vendar bi moral najprej sestaviti to celoto.
Se pravi, vi ste oseba, ki se znate premikati po notranjosti, pregledovati, pogledati, se pravi,
ko znate pravzaprav pogledati ali premakniti in točno vidite, kaj je lahko potrebno odrezati.
Vendar, ţal, nekateri tega ne vidijo, zato bi lahko bilo več škode kot pa koristi.

smemo.

Nastanejo pa dejansko, od predela, kako se
reče, komolca. Se pravi, od znotraj, gre proti
notranjosti, preko notranjega procesa in gredo
preko prstov navzdol. Tako nastajajo veliki meči.
Vendar, ti meči rastejo prav od zlatih energij.
Vendar te zlate energije so nekateri, ste, so,
kakorkoli ţe, prenesli v določene smeri. Nekateri
jo bodo šele sestavili in jo povlekli na površje.
Ko bo čas, da se bodo naredili tudi ti meči, vas
bomo naučili oziroma usmerili, kako uporabiti ţe
te, belino teh prstnih konic, vendar vsega ne

Morajo se ljudje najprej sestaviti, razumeti, začutiti, potem pa bomo delali na spajanju te
bele svetlobe, te bele gostote, s temi zlatimi pajčevinastimi zmesmi in še ena plast je.
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Vendar, vsaka plast, glede na barvo, ki gre dejansko po strukturi. Ali na materijo, ali lahko
odreţete materijo ali poreţete povezave ali onesposobite najprej drugega. Lahko pa s tem
tudi koristite. Lahko ali ne. Ob neprimernem času lahko naredijo več škode kot koristi, zato
pa o tem majčkeno kasneje. Prav?
Hvala.
Izvolijo.
Jaz bi pa vprašala. Jaz sem tudi iskala ta jajčka, sem sama poskušala, pa ne vem,
če mi je to uspelo?
Imate jih v ozadju, v temu predelu. Tako da, ko boste šla preko kače –
pustite, da vas pravzaprav ta kača znotraj dejansko pogoltne. Če ne
boste začutila, lahko pa od strani pogledate, kako pravzaprav kača
stoji. Preverite, kako pravzaprav spi in morda, ko spi, jo bomo
majčkeno omrtvičili. In ko boste prav delali določeno tehniko,
določene povezave, bomo spustili vas preko notranjosti in tako boste
pogledala svoja jajčka, da boste vedela kje, kaj in zakaj, kako
izgledajo. Vendar, vse ob svojem času. Prav? Tako.

Ali smem še eno malo nerodno vprašanje? Ko govorimo samo o gospeh, ki imajo
jajčka, ampak tukaj so tudi gospodje. Ali jih oni tudi lahko kje pozabijo? To pa
zadnjič niste povedali.
Gospodje imajo neko drugo nalogo. Ţenske imate drugo. Ob določenemu delu, vendar ne
danes, pa bomo govorili o moškemu delu, kako spojiti nekaj, kar ste našle, z nečem, kar
bodo moški pravzaprav prenesli.
Moški imajo nekaj drugega. Imajo kot nekake laske ali kačice, ki se pravzaprav spajajo. So
zelo podobne kot nekakšne semenčice, se pravi, ko potuje. Se pravi, da nekaj podobnega
imajo tudi moški.
Vendar, ţal, ni primeren čas za to, da bi odkrili. Toda moški imajo nekaj drugega.
Vendar, najprej se morate zgraditi ţenske. Zato govorimo in posvečamo več dela ţenskam.
Se pravi, ko bo ţenska postavljena v 24-ih merilih, tako da odda, se pravi, v celi strukturi
telesa signal, šele takrat bomo dodali nekaj moškega.
Vendar, tukaj so ţenske tiste, ki bodo potrebovale moške.
Hvala lepa.
Prosim.
Izvolijo.
Ali sem jaz pravilno videla jajčka, pa postavila to dušo navzgor?
Da.
Smeh.
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Hvala.
Mislim, da bom moral počasi zaključiti.
Smeh.
Takole.
Vsem, ki ste danes tukaj zbrani, res prisrčna zahvala, da ste se zbrali in da ste se tako na
hitro odločili in prišli na neko povabilo.
Ko boste danes ponoči, nekako odhajali spat, priţgite eno lila, eno vijolično in eno rdečkasto
svečko. Postavite jih v nekakšen trikot.
Če ne boste danes, pa naredite to jutri ali pojutrišnjem. V treh dneh.
Takrat bomo prinašali nekaj, kar bomo posvetili oziroma darovali med te sveče. Takrat se
bodo odpirali še drugi deli, kjer so morda zaprti deli in nekaj vam bomo prinašali. Kot daritve
ali nekako zahvalo, ker ste se odzvali in vas bomo nekako tudi povezali z nami. Na ta način
vam bomo dali moţnosti, da boste hitreje počistili nek proces in neko daritev vam bomo
podarili, o kateri pa ta trenutek ne bomo nič kaj veliko govorili. Vendar, nekateri jo boste
videli, kaj in kako.
Ne glede na to, lepo, lepo pozdravljeni in res lep in prijeten dan še naprej iz Nebes.
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