PARTNERSKE RAZVEZE
Lana, 21.4.2013, Lesce
Samo še malo prosim.
Takole. Upam, da lahko nekako kar pričnemo.
Lepo, lepo pozdravljeni.
Danes sem Jaz Tisti, ki bom nekako vodil ta prvi del ali pa morda tudi drugi del, bomo videli, kako
nam bo nekako v povezavi ali v prevajanju dobro šlo. Drugače ostajamo ali pa se majčkeno
premikamo, glede na to, da smo danes drugače postavili prevajalce oziroma tisti, ki nam bodo
pomožni členi v prevodu.
Jaz Sem to, kar Sem. Vi še zdaleč niste to, kar mislite, da ste.
Jaz Sem Oče Vnebovzetja. Ne Vnebovzetovstva, vendar Vnebovzetja. Jaz Sem Tisti, ki sem
občasno ali pa vedno v ozadju Tisti, ki nekako opazujem, vendar ne sodelujem. Danes pa bom
Tisti, ki bom danes nekako sodelujoči in upam, da bom nekako dobro tudi vodil ali sodeloval.
Če morda oberem ali poberem kakšne preproste besede iz prevoda Lane fizično Pranerjeve ali
naše Prunerjeve Gospode, mi vsekakor oprostite. Vendar bomo prevajali na koncu iz
karkarjurščine, harjurščine, stare hebrejščine, prastare slovanščine v sodobno, Njeno
slovenščino.
Kakorkoli že poteka ali se pa ravno pričenja nekako darovanje. Pri nekaterih že poteka nekaj
minutk vašega časa. Nekateri pa boste nekako v sodelovanju dobivali dvojne daritve, nekateri
celo trojne. Predvsem tisti, ki ste nekako bolj novi, dobivate neke daritve še za nazaj. Vendar, vse
v meri, da vas ne bo preveč mogočno vrtinčilo ali pa nekako obračalo.
Tako, malce v šali ali pa zares.
Jaz bom nekako vodil tematiko ali področje, danes bolj zemeljskega področja. Zato Sem se
povezal in bom sodelujoči predvsem na bazi zemeljskih energij, ki bodo danes tudi tiste, ki bodo
prisostvovale in deloma tudi sodelovale. Zato imamo danes odprti tudi zemeljski pretok oziroma
zemeljske občudovalce ali pa sodelujoče – Varvarine, Brahanine, Ininse in nekatere pravzaprav
zemeljske energije.
Oni so Tisti, ki se nekako v samemu začetku, ko se nekako pari razidejo, tudi pričnejo pripenjati
in pobirati in marsikaj sodelujočega delajo na različnih področjih.
Tematika, upam, da, za vas, predvsem tudi za nas, bo sila zanimiva.
Ločitve, bolj po zemeljsko ali pa nekako tudi po Vnebovzetjih, kaj se pravzaprav godi in kaj se
pripeti ljudem, ko se snidete in kaj se zgodi, ko se nekako razidete?
Nekako tematika bo tekla v tej temi, tako, da upam, da bomo zelo preprosto zmogli opevati in
čim bolj približati vam, da vam bo čim bližje in nekako razumljivejše. Zato bom obiral res nekako
preproste izraze. Čim bolj na preprosti način vam bom poskušal pričarati, da boste lažje doumeli,
kaj se z vami ali s tistimi, ki se nekako spoprijateljite, potem sodelujete preko nekega življenja in
kaj se zgodi, ko se nekako razidete.
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Saj poznate, ko in predno se odločate za podvig zemeljskega časa, si vpogledate in imate delni
vpogled in ne čisto v celoti vpogleda v čas, kamor potujete. Pokažejo vam film vaše bodočnosti
oziroma tistega, kar je vaša misija.
Misija, ki jo pogledate, kaj morate narediti, se pravi, je v grobemu postavljena.
Svet nad svetom se pravzaprav godi zato, da se nekako zemeljski svet prebudi.
Čez določen tretma, čez določene postopke, se iz enega nivoja pretočite v zemeljsko plast. Šele
tedaj vidite, kaj vam je zemeljska energija pripravila. Višja energija se spusti in spaja in
spoprijateljuje z zemeljsko energijo. Na bazi Zemlje potem šele vidite, kaj so vam zemeljske
energije za popotnico v novo rojstvo pač pripravile.
Šele v zemeljskemu času oziroma v zemeljskemu etru vidite, katere ljudi, katere energije,
katere duše, katere prijatelje, privržence, nasprotnike ali sodelujoče boste imeli v svetu nad
svetom Zemlje in na podlagi tegá šele vidite, s kom boste sodelovali oziroma s kom morda ne
boste prijateljevali.
Podajate se v neznano.
Ko pa se spuščate v bazo materije, se pravi, ko se prvič pripnete v svet matere, se pravi, že leto
dni pred tem, se pravi, se predporod ali preoblikovanje pravzaprav tudi prične. Šele v samemu
stičišču, ko se pripnete na svojo bodočo rodno mater zemlje, ste vi tisti, ki vidite prav partnerske
odnose.
Šele tedaj, ko ste pripeti na bazo materije in nič prej ne vidite partnerske odnose!
Takrat ne morete več pobegniti. Takrat se ne morete več skriti in takrat je najnižja baza materije
vam v vpogled pokazana in dokazana. Se pravi, tisto, prav na materiji, se pravi, v samemu
piramidnemu sistemu v nižini in v globini, šele tedaj vidite, s kom boste nekako na bazi materije
resnično živeli, s kom se boste delili, porodili. Se pravi, šele tedaj celo celoto ali širino, a hkrati
globino tudi dobite.
Verjemite mi!
Če bi predhodno videli vse v enemu kosu, zagotovo vas velik del tukaj ni. Vendar, vsak svet nekaj
dodaja. Vsak svet pa doda le toliko, čemur on ni kos. Se pravi, tisto najtežje ali takozvano
najslabše, je potrebno spremeniti, preoblikovati, preurediti in v neko novo podobo neke kreacije
tudi narediti.
Ko vi rastete v maternici, se ustvarja program rodnosti, plodnosti za vas, za naprej. Šele, ko ste v
maternici rastoči in gledajoči, se pravi, z grozo morda ugotovite, da vam drugi delajo program, za
katerega vi v Višini niste videli, vendar ste čutili, ste predvidevali, ste nekako zaznavali. Se pravi,
in v nižji globini še vedno ni bil takšen program. Vendar, v sami materiji dobite materični
program. Takozvani program, zapis ali pot, ki so jo drugi, najnižji ali od teme podani, dali ali
darovali vam za popotnico novega rojstva ali vstajenja.
Zato se prav takrat v maternici dogajajo, da nekateri preprosto ostanete, ostanejo ali postanejo
plodni, rodni ali ravno obratno – se pravi, ne rodni ali neplodni. Nekaterim se takrat odvzame ali
podari zapis nekakšnih mučenikov ali pa partnerskih odnosov. In prav ta najnižja ali najglobja
točka, se pravi, predno vi vdahnete ali se porodite, se pravi, iz enega sveta izdahnete in
vdahnete v drugi svet, se pravi, prav po plasteh, v ta svet, ki ga poznate tukaj in ga imate sedaj
na razpolago v temu času tega zavedanja, se pravi, ugotovite, kaj so vam pravzaprav podarili.
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Vendar, tukaj proces še ni končan.
Še tri leta v otroški čas vam zmorejo še kaj zamenjati, kaj podati, kaj dodati in takrat vam
pravzaprav partnerske odnose postavljajo oni čisto sami. Dokončno so partnerski odnosi
postavljeni, ko nekako dopolnete dve ali tri leta zemeljskega časa, zemeljskega življenja. Takrat
imate vse končno zaključeno in postavljeno.
Si predstavljate, kakšna obtežitev pravzaprav pride v najnižji globini? Zakaj se marsikateri
zlomijo, zlomite ali pa še bodo zlamljali ravno zaradi tegá, ker čutite, da delate nekaj, kar ni
prav? Kar čutite, da ste dobili nekaj, kar ni prav. Se pravi, kar čutite v spominu, da si morda niste
izbrali, pa so vam vseeno podali! Se pravi, to je ta ujetost in življenje na Zemlji je pravzaprav
ukletost.
Ujetost procesa najslabšega od najslabšega, da na vseh nivojih, plasteh, svetovih, sferah ali
kakršnihkoli dimenzijah vsak svet doda ali nekako iz sebe izlušči najslabše od najslabšega
oziroma tisto nekaj, kar ne more ponesti ali se z njim pravzprav okronati ali očastiti, se pravi, dá
v ponovni preoblikovani proces.
Tako dobite partnerje ali ljubimce, za kratek čas ali morda globoke veze ali zaveze, stare
zaobljube ali marsikaj. Se pravi, do 23-tega leta večinoma vsegá tega že izživite. Se pravi, od 23tega leta vaše starosti se neka sfera pri vsakemu popolnoma zapre in takrat je pravzaprav točka
obstoja.
Bodite pozorni!
Od 23-tega leta dalje imate kompaktno postavljen program. Deloma izživeto za vse ostale in od
23-tega leta starosti, prav zemeljske starosti, vsakega posameznika, se naredi kompaktni
program, kaj morate po neki naši zakonodaji od višine do globine, se pravi, po teh svetovih
pravzaprav popolnoma izživeti s posamezno osebo.
Zato se v veliki meri ali v veliki večini ljudje prav v tej starosti popolnoma ujamejo, polovijo ali pa
že nekako v grobem postavijo.
PARTNERSKI ODNOSI
In partnerski odnosi so pravzaprav tisto nekaj, kjer se bomo danes globlje povezali in nekako
navezali.
Partnerska energija, se pravi, jo bomo najprej odprli tam, kjer še ni poroke ali poročne
zaobljube.
Se pravi, ko se dva nekako zaljubita, to že poznate, se pravi, se energije medsebojno prepletajo.
Se pravi, prav iz srčnega, pleksusnega prekata se energije menjavajo, se povežejo in nastaja
nekakšna osmica ali delitvena energija. Vendar, to še ne pride in ne prihaja do menjavanj polj.
Menjavanja polja ali energetskih delčkov prihaja izključno s spolnostjo ali s spolnim aktom ali
odnosom. Ali pa, blažja oblika menjavanja ali izvlečenja določenih energij iz vsakega
posameznika, se pravi, da od ženske k moškemu ali od moškega k ženski pravzaprav steče ta
energija, je potreben orgazem.
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Zato prihaja do menjave tudi, če ne pride čisto do spolnega akta, vendar do erekcije, se pravi, ali
do vrhunca, ki jo lahko povzročite na takšen ali drugačen način.
Zato nikakor niste očuvani, se pravi, da ne pride do menjave ali izlitja ali preselitve enega toka v
drugi tok človeka ali človeške silhuete.
Prav zanimivo, kako se potem karma vsakega posameznika ali takozvani preprosti zapis, ki se vrši
od zgornjega proti spodnjemu, se pravi, vse do fizične materije in vse do izdaha oziroma do
vdaha v ta zemeljski čas, se pravi, do nekako grobega treh leta, se pravi, se ta zapis pravzaprav
menjava. To je v nekakšnemu paketu.
Si predstavljate?
Imate velik mehur, v katerem je več malih mehurjev, vsakih takšnih ali drugačnih dogodkov in
ko pridete do erekcije, do orgazma ali do spolnega dotika in ni potrebno, da oba uživata v
orgazmu, se pravi, dovolj je le, da eden užije orgazem – običajno pa so to vedno moški, vedno
moški in v večini ste moški tisti, ki predhodno pridete do tegá, da pride do erekcije oziroma do
vzburjenja, se pravi, do izliva in do vstopanja lastnih energij, selitve v njeno telo ali pa v
katerokoli drugo telo.
To pomeni, da na tej bazi ste pravzaprav moški tisti, ki najprej podelite sebe v njo. To si
pomnite in zapomnite!
Zato je vedno ženska tista, ki je bila v podrejenemu položaju. Običajno je temu tako.
In moški svojo energijo ali svoj zapis porazdeli na njo. In večkrat, ko dominantno nastopa in
vstopa v njo, se pravi, se njegova energija preprosto iz njega razdeli v njo in ona živi dvojno,
trojno ali katerokoli drugo karmo.
Se pravi, ima svoje zapise. Ima naložene zapise in na koncu koncev tudi pridobljene zapise.
To pa še ni dovolj!
Dovolj je šele tedaj, ko ženska porodi sama sebe, se pravi, ko se tudi na otroka deli in razdeli.
Zato ste ženske najbolj na udaru oziroma najbolj na površju oziroma ste matica za vse. Tako kot
v čebeljemu panju je kraljica mati, ki nekako naredi vse tisto, kar je potrebno. Enako ste ve
matice ali nekakšne častne ženske energije, rodnosti, plodnosti, delitvenega procesa ali
preoblikovanega procesa.
Vendar, to še vedno ni dovolj.
Se pravi, že takrat, ko pride do takšne spolne energije, dotika ali, se pravi, do tega menjavanja, je
največje breme ali dodatek, se pravi, še poroka ali zaobljuba. Saj to poznate!

POROKA
Ko pride do poročne energije, se pravi, kjer se moški in ženska zavestno, poudarim, zavestno
odločita, da se ljubita, da se spajata v dobrem in v slabem, da drug drugega podpirata, da drug
drugemu stojita ob strani, je to brezpogojna ljubezen ali delitev vsegá.
Torej, v takšnemu trenutku se izza njegovega zatilja naredi obroč povezave ali kanala direktno
na njo in obratno, iz nje na njega.
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To pomeni, da v takšnemu delu, po tej cevi, ki se ohrani, dokler sta kar nekako, ne kazensko,
vendar zakonsko vezana in v nekem načinu tudi kazensko, da, se pravi, prihaja vedno po teh
kanalih še do delitve ali ravnotežja.
Bodite pozorni!
Takoj, ko dobite dva, se vsa karma na dva razdeli in porazdeli. Torej, če imate moški ali moški
pol večjo težo ali breme, jo skozi ta kanal brez težav porazdeli na žensko in jo povleče navzdol.
Ali obratno. Vendar, redkokdaj je to, a se tudi dogaja. Ženska energija se razdeli v moškega,
vendar je ženska energija vedno v manjšini na moškemu. In tako se ohranja energija ravnovesja.
To si pomnite in zapomnite! Vedno in povsod!
Dokler traja in potraja fizični dotik ste zmožni takšnega menjavanja.

USOJENI PARTNERJI
Se pravi, z zaobljubo ali s poroko je treba vedno počakati in biti popolnoma prepričan, da je to
res enakopravno.
Kar pomeni, ko se najdeta dva para, ki sta enakopravna, se pravi, moški da ima svoje energije
nekako izživete ali postavljene tako, da so dogodki dokaj kompaktno zaključeni in jih je zmožen
sam po sebi nekako razporejati in ustvarjati zdravo harmonijo in enako pri ženski, se pravi, se
kljub temú, da sta nekako po teh kanalih vezana ali po poročnih kanalih vezana, ne pride do
menjavanja teh energij in ohranjata to energijo v notranjosti in se po drugemu kanalu spajate ali
nekako povezujete. Podpirate. To so pari po usodi.

KARMIČNI PARTNERJI
Vedno, ali skorajda povsod, pa ste bili vezani do sedaj po karmi ali po kakšnih drugih vezeh,
neizvršenih dogodkih.
Se pravi, takrat se ženska običajno vedno prva spremeni.
Ko izdahne ali ko vdahne usodni da, opažate, poglejte ali opazujte svoje slike, boste videli, kako
se ženska najprej preoblikuje, spremeni ali oveni.
Zelo malo je takšnih, ki se res razcvetijo, razcvetite in cvetite. Sila, sila redke ste takšne, vendar
ste le tiste, ki niste od moškega dobile tiste energije, ki jo on ni zmogel v notranjosti počistiti,
razčistiti ali nekako vakuumirano zapirati.
Zato opažate, kar poglejte, množično se ženske običajno razširite. Dokler ste same, ste lepe in
brhke. Ko ste v dvoje ali v troje, ste širše in drugače kompaktno vezane ali povezane.
Ali ste opazili to?
Zagotovo ste zapazili!
Bodite pozorni!
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Ko pride do poročne vezi, se pravi, se del njegove energije, če je večja neuravnovešenost,
pretoči v vas in njegova energija potrebuje tudi del materije in se vrine v vaše polje, zato se
materija tudi fizično razširi.
Imate občutek večjega apetita, večje žalosti, večje nepotrpežljivosti, večje agresije, večje
popadljivosti. Se pravi, in to so prvi znaki, da je prišlo do menjave takšnega pola ali energijskih
delov.
In tako ohranjate to energijo do, vse dokler ste vezani kot ste vezani! To si pomnite in
zapomnite!

LOČITEV
Kaj pa se zgodi, ko se prične vez trgati ali se pričnete pogajati v razhodu?
Vedno in redno, si pomnite in zapomnite!
Dokler ste poročeni, papirnato ali pečateno, pri nas temu pravimo pečat, ker se poroka zgodi
istočasno zgoraj, spodaj in v materiji. Na treh delih je potrebno pečatenje iztaliti. Ni dovolj, da
ste razideni ali, da se razidete in ostanete papirnato vezani.
Kljub temu, da živite na drugačnih lokacijah, imate to vez pripeto na vas. Vi ves čas živite del
kot srkalnik, kot nekakšna silhueta, ki črpa njegovo energijo, da se enakopravno tehta še
vedno v vas.
To si pomnite in zapomnite!
Tako kot ste pričeli, tako je potrebno zaključiti!
Nikakor in nikoli te vezi ne razpadejo!
Ker ste zavestno šli v proces podpisovanja ali pečatenja, morate ravno tako zavestno pretrgati,
podpisati in odpečatiti. To je zelo močno polje. Pri tistih ljudeh, ki ste v vezi in se veza nekako
raztali in se odmaknete, se pravi, ni takšne obremenitve, se nekako v mesecu dni ali v letu dni,
skorajda, v nekako 88-ih procentih proces preoblikovanja hitreje, ali vračanja, tudi zgodi.
Bodite pozorni!
Ljudje, ki niste bili poročeni in ste se nekako razšli, v enemu letu dni se te energije vračajo k
njemu in njena energija le deloma iz njega v njo nazaj.
Moški običajno ohranijo vse ženske ali ženske dele v sebi. In to je nekaj, o čemer bomo tudi
spregovorili in govorili.
Bodite pozorni!
V enemu letu se ženska znova spremeni.
Običajno se raztali, se vizuelno preoblikuje ali spremeni. To je tisto nekaj, kar se v povprečju
samodejno zgodi. Vendar, njeni delčki, drobni koščki ostajajo še vedno ujeti v moškemu in to
dobite šele nazaj v prihodnjemu rojstvu ali vstajenju, se pravi, ko sta navidezni par ali pa, ko
poberete to iz njega preko spolnosti znova nazaj.
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To se dogaja več tisočletij ali milijonskih let vedno isti proces. To ni nekaj novega. To je nekaj, kar
vam le obrazložimo ali pa nekako razdelimo, da boste vedeli, ali razčlenimo, da boste doumeli,
zakaj je temu tako.
Saj poznate?
Občasno ali skorajda vsaki osebi se kdaj pa kdaj v življenju tudi nekaj izneveri, če smem uporabiti
ta izraz. Preprosto se spustite v spolnost morda z nekom, ki ste ga le bežno poznali ali, ki je bila
takozvana le avantura. Se pravi, stopite v neki nočni čas nočnega preoblikovanja ali nekega
spolnega akta in potem tega več ne počnete. Morda le nekajkrat in le tolikokrat, kolikokrat
imate od njega za pobrati te delčke.
Preko spolnosti, drage moje, vi vedno pobirate svoje stare delčke iz predhodnih življenj ven ali
nazaj v svoj notranji jaz. To si pomnite in zapomnite!
Zato ne imejte nikoli slabih vesti ali slabega občutja, da ste pač skočile, naredile ali nekaj
takšnega, kar ni bilo moralnega za vas in je morda spornega. Vendar, današnja dekleta, mlada
dekleta, to vedno in redno mnogo bolj pogosteje počnejo od vaše generacije, ki je tukaj in zdaj
tudi zbrana.
Vendar, to ne pomeni, da imajo pravzaprav toliko delčkov za pobrati. Morda nekatere da,
vendar, vse zagotovo ne. To je pravzaprav že vzgoja, prevzgoja, se pravi, kjer pa je čisto nekaj
drugega.
Jaz govorim o temu, ko se nekako zavestno odločite oziroma začutite klic, da se z nekom
spojite in dobesedno je le nekakšna avanturica ali dve, potem pa se od njega popolnoma
odmaknete.
In prvi znak je, da ste od njega nekaj pobrali, ker to preprosto pozabite. Pozabite v svojemu
življenju, s kom ste bili in koliko ali s kolikimi ste preprosto bili. Vaša podzavest dobesedno
pozabi in res morate globoko, globoko pokopati v temu podzavestnemu kanalu, da se
spomnete, s kom ste bili.
To so znaki, kjer ste vi nekaj pobirali in se je potem vakuumiralo in zapiralo in zaspalo. Zato si
nikoli ničesar ne očitajte!
Vendar, mnogo je deklet ali žena, ki si to očita! To si pomnite in zapomnite!
Kot drugo, ko se ločujete ali razhajate, je pomembno, resnično je pomembno, da se iz
nasprotnega dela v celoti poberete predvsem ženske. Moški se tako ali tako samodejno pobere
prvi ali med prvimi.
Kadar sta dva neporočena in se razideta, bom opeval primer, se pravi, se moški kaj hitro
pobere iz vas in se stoči na vas. Zato se ženske najhitreje preoblikujete, ko moškega od sebe
oddate. To si pomnite in zapomnite!
Ženske pa niste toliko, da bi se pobrale iz njega, kar pomeni, da bi morale iti, ali v zavestni
proces spolnega akta z zavestnim fokusom, da želite nekaj pobrati, orgazmično ali kako
drugače, se pravi, in tega ženske v temu času sodobnega obdobja nikakor niso več sposobne
delati, ustvarjati ali kreirati.
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Zato bi vam dal nekakšen namig!
POBIRANJE SAMEGA SEBE IZ ZADNJEGA PARTNERSKEGA ODNOSA
Ko se dva ločita – vzemite si mesec, dva ali tri, trimesečno obdobje prostega časa, da se morda
razjočete, da analizirate, da razmislite in da preprosto razčlenite.
Preprosto si vzemite čas. Drage moje, to je izredno pomembno, tako za vas kot tudi za moške,
da pogledate nazaj – kaj je bilo dobrega in kaj je bilo slabega?
Nikakor in nikoli ne zaprite poglavje in ne razmišljajte kot, da je to nekaj bilo in ni več!
Poskušajte vezo razčleniti. Se pravi, pojdite od samega začetka, ko ste pričeli – kako ste se
počutili, kaj ste naredili, kako ste pričeli, se pravi, čim več dogodkov ozavestite.
Zakaj vam to poudarjam?
Vsak dogodek, predvsem dekleta, to si pomnite in zapomnite!
Vsak dogodek, ki ga ozavestite, ga aktivirate v moškemu in ta energija zapisa ali košček od vas
prihaja višje nad njega, nad njegov obraz. Nad njegov obraz! To si pomnite in zapomnite!
Zato je pomembna analiza!
Vzemite si tri mesece takšne analize. Jokajte, se smejte in na koncu boste videli rezultat –
slabega in koliko je bilo dobrega.
Vendar, več, kot boste dogodkov ozavestili, a ni potrebno se v njih pregloboko zatakati – če je
bilo lepo, je bilo pač lepo. Vendar, imate nekakšno mero ali občutek, ne najdem boljšega izraza,
»mušter«, vendar »mušter« ni v prevodu pravi izraz. Saj me razumete, kot nekakšen prototip, se
pravi, osnovo za to, kaj boste imele ali gradile na temu, da boste imele boljše, ko boste
vstopile v vezo ali v novo razmerje.
Le tako boste spremenile program, da se nekaj ne bo ponavljalo, obnavljalo ali ves čas nekako
isto, v identičnemu krogu se dogajalo.
Pomembno je prav, da izstopite iz ciklusa!
Saj poznate!
Dobite moškega, ki je morda alkoholik. Se ga komaj otresete in znova dobite človeka, ki je
alkoholik. Vendar, to še ni dovolj. Dobite še celo moškega, ki vam iztisne roko nad obraz ali kaj
drugega. In znova se odmaknete in dobite še nekoga, ki vas popolnoma pomendra.
To je slika, ki se vedno ponavlja. Ali v takšnih ali drugačnih delih. Vas izkoriščajo ali vas žalijo, vas
poteptajo.
Zato si pomnite in zapomnite, da spremenite program, je potrebno ozavestiti, se pravi,
dogodke od začetka do konca. Vzemite si trimesečni čas in ga analizirajte. S tem prebujate
dogodke. Iz njega samega povlečete na površje svoje deleže nad njegov obraz.
In po treh mesecih, treh mesecih in pol, se pravi, ko pridete v stik z njim, se pravi, pride do
pretakanja vaših lastnih energij preko čelne čakre, ustne čakre ali grlene čakre, se pravi, preko
zgornjega pretoka nazaj iz njega v sebe ali v vas.
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Takrat začutite moč. Izrazito moč.
Vendar, ta čas je tisti čas, ki ga lahko pospešite, zato vam nekako povem, poudarim ali opevam,
kako pobrati sam sebe nazaj, ne da pride do spolnosti. Vendar, spolnost je najhitrejši proces,
vendar, ko nekako vezo zaključite, potem ne hodite več v spolnost. To vam svetujem. Vendar,
nekateri si zaupate in upate tudi to.
Kadar pride do takšnega vračanja takšnega ciklusa, si zapomnite ali pomnite!, je to pravzaprav
najbolj pomembno ozaveščanje dogodkov in po temu dogodku se odpre čelna čakra.
Bodite pozorni!
Ko pričnete ozaveščati dogodke, se vam prične čelna čakra hitreje vrteti. Zato se čelo prične
preoblikovati – ali se udira ali izbokline, se pravi, kot, da bi dihal z vami. Izboklina je
pravzaprav tisto, kjer je tik pred zdajci, da se nekaj iz vas morda spusti, spoji.
»Vdrtlina«, se pravi, vdrto čelo pa je pravzaprav proces, kjer boste tik, v zadnjemu momentu
pridobili nekaj iz nekoga nazaj, v sebe, ko boste dogodek ozavestili.
Nekaj takšnega piše tudi v vaših sodobnih knjigah ali pisanih besedah, da je potrebno dogodke
ozavestiti. To se dogaja in skozi to se pravzaprav dogaja tudi to.
Vendar, bodite pozorni!
Ko boste nekako delali ozaveščanje, je pomembno, da tudi molite ali prosite. Vendar, prosite
po svojih besedah, tako, kot začutite.
Vendar, ne molite in ne prosite, kadar čutite sovraštvo, obup ali nemoč. Takrat boste odprli
napačne kanale.
Energija iz moškega mora nujno priti do vas, k vam nazaj. In ta kanal, se pravi, čelnega pretoka,
kot rez, ali kot odpirač ali vratar, odpre prav vaš vodnik ali zvodnik. V najslabših primerih vaš
instinkt.
Vendar, vaš vodnik, ne najvišji, vendar tik, ki je nad kronsko čakro prihajajoči, on je tisti, ki v
momentu odpre in takrat se vi poberete nazaj. Vendar, znova je potreben ukaz oziroma
ozavestiti dogodek, se pravi, ozavestiti dogodek, da je to nekaj, kar želite dobiti nazaj.
Takrat se potem pričnejo zapirati pola. Vi dobite lepoto svojega življenja tako, kot ste si jo želeli.
Dobite svojo trdnost, svoj fokus, predvsem pa svoj položaj nazaj.
Zato se vam prične dogajat dogodek, vam v prid. Od istega momenta, ko čim več ali vso
energijo iz moškega dobite nazaj, obvladate trenutni položaj – ali v poslu, ali v zasebnosti ali v
pridobivanju novih prijateljev, ker s tem sestavljate sami sebe nazaj.
Tukaj je največja moč, največja energija ali skrita koda, ki si jo zapomnite!
Se pravi, tako se pobira nazaj iz zadnjega partnerja ali iz partnerskega odnosa.

POBIRANJE SAMEGA SEBE IZ PRETEKLIH ZVEZ
Kadar imate spomine ali čustva, da ste ujeti ali večkrat razmišljate o partnerju, ki je bil pred
partnerjem ali od nekoga, ki ga morda ne dosegate ali ne sprejemate ali je bila ta veza že daleč
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za vami ali kakšna avantura, ki se vas je res globoko dotaknila, se pravi, je pomemben
nekakšen samonotranji obred.
Prižgite si nekakšno svečko, če ste v notranjosti. Lila, belo ali nežno rumeno.
Če ste zunaj, se usedite tako, da sonce, ki zahaja, sveti vam v tretje oko. Vendar, morate biti
sami. Popolnoma sami.
Se pravi, v obeh primerih je enako.
Če ste v notranjosti, se posedite tako, da bo plamenica pred vami. Če pa ste zunaj na soncu,
kar je bistveno bolj mogočno, se pravi, pa izberite sonce, ki zahaja in ne sonce, ki vzhaja.
Nekaj trenutkov zrite v sonce. Potem zaprite fizične oči. Videli boste različno barvno strukturo
nad tretjim očesom. S fokusom oči dobesedno zrite v piko v notranjosti, kot, da iščete v temu
centru piko ali osrčje. Tam je tanka nit. To je nit odpiranja tretjega očesa oziroma fokusa,
bližnjice, kako preiti v fokus nekoga starega ali že nekako izživetega dogodka.
Če ne najdete te pike, se pravi, nič zato!
Ponovno odprite fizične oči. Še nekaj trenutkov zrite v sonce in znova jih zaprite. In, ko poiščete
to belo piko v notranjosti kot center, jo poskušajte zaznati in ko jo zaznate, pričnite razmišljati
in dajati ukaz – kaj želite, to tudi dobite.
Pričnite se pogovarjati, kaj želite narediti glede partnerja – dobiti nazaj tisto nekaj, predvsem pa
najprej ozavestiti, se pravi, ozavestiti dobro, slabo od partnerja ali od tistega dogodka, ki se
vam je globoko utrl v spomin.
To je lahko tudi izguba nekoga. Se pravi, tudi pokop. Če ste nekoga ljubili, srčno ljubili in ste ga
morda izgubili, ste ga pokopali – naredite identičen obred.
Zrite v sonce. Odprite to nit in pričnite odpirati ali ozaveščati dogodek. Takrat
boste čutili, kako se je nad kronsko ali ob kronski čakri odprl prehod in vas zalil in
vas objel v tej energiji te mesečine.

Takrat pričnite ozaveščati dogodke – vendar, bodite sami! Ozavestite jih!
Postavljajte dobro, slabo in tako boste podoživeli, preživeli in iz tistega, tudi, če je rajni, pobrali
košček od sebe. Ker med vami je mnogo takšnih, ki nekako niste naredili takšnih energij ali
zaključkov in nimate niti karmičnega luščenja za seboj, zato naredite sami, samodejno.
Ozavestite procese.
Vendar, ko naredite to, to še vedno ni dovolj!
Če se pričnete spuščati v dogodke moških, kjer imate deleže, potem pojdite zavestno nekaj dni
na sončno svetlobo in ozavestite vsakega moškega posebej. In, takoj, ko ga boste odprli, ko ga
boste skozi pikico, se pravi, fokusa zaznali, boste ozavestili dogodke. Pričnite razmišljati le o
njemu, o nečemer drugem! O njemu in o dogodkih, ki so bili vezani na vaju.
Vzemite si čas! Nikamor ne hitite!
In v momentu boste iz njega privreli na površje njegovega obraza vaše deleže oziroma vašo
energijo.
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Potem nekaj časa postojte. To naredite vsaki dan sproti, ko gledate v sonce, se pravi, ko
začutite, da ste ozavestili dovolj, potem pomislite na ustno energijo. In pomislite, kot bi iz
njegovega obraza izluščili belo svetlobo, ki se je nabrala. To so vaši delčki, ki ste jih v njemu
ozavestili in ste jih umetno pripeljali nad njegov obraz.
Potem poskušajte zaznati, kako se energija zlije v kompaktnosti lic ali njegovega obraza in
potem zavestno vdahnite. Vendar, predno vdahnete skozi usta in ne skozi nosnice, skozi usta,
bodite pozorni! Skozi usta! Se pravi, se spomnite in spregovorite, v mislih ali pa v dejanjih, v
besedah, kakorkoli že, naslednji stavek:
»ŽELIM POBRATI LE SEBE IN IZKLJUČNO LE SEBE, ZA SEBE.
HVALA, KER MI TO DOPUŠČATE.«
To je vse, kar spregovorite.
Potem dobesedno glejte njega ali zaznavajte njega (vdahne skozi usta) in pričnite vleči to
energijo iz njega.
Dobesedno ga boste izluščili oziroma svojo energijo izluščili iz njegovega obraza. Pripeljali jo
boste v mehur pred svoj obraz. Zaznali jo boste, kako mehur dobesedno se kotali pred vašim
obrazom.
To je tako velik kot milni mehur. Takšen mehur se dobi ali se ga dá povleči preko spolnosti,
preko, se pravi, erekcije ali preko česarkoli drugega, se pravi, kjer se dotikate spodnjega dela. Če
pa se spolnosti ne dotikate, se pravi, si pomagajte s tem, da boste iz moških, predvsem ženske,
tudi moškim enako svetujem, vendar, pomembne ste ženske, da povlečete ta mehur v sebe.
Potem ga boste zaznali. Imejte kar zaprte ali priprte oči. Videli ga boste, kako se mavrično
giba. Bo nekako lila, vijolične ali takšne bele, bledikaste barve. Vendar, običajno so lila,
vijolične, ker se povezuje s srčno energijo.
Potem ponovno odprite ustnice in vdahnite (vdahne skozi usta), kot bi mehur pogoltnili v sebe.
Začutili boste, kako ste si ga notri povlekli in potegnili ali posesali, da bom pravilno nekako
prevajal.
Ko ga imate v notranjosti, ga boste zaznali, kako dobesedno vibrira mehko v vaši telesni
strukturi. Vendar, to je vaše.
Potem ga poskušajte zaznati znotraj, kako ga imate polovljenega in znova naredite takole:
Dlani dajte v položaj, se pravi – imate popek in imate prstne
konice. Pred prstnimi konicami, se pravi, se popek nekako
konča.

Odprite zgornji del in objemite ta mehur. Zaznali boste energijo, kako se
povezuje. Morda boste zaznali tudi pri pleksusu, kako vas morda žge ali pa
nekako vleče skupaj, kot nekaka rahlo gibajoča, topa bolečina. Vendar, nič
drugega ne
boste s tem naredili kot odluščili tisto, kar je slabega se privleklo v
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vas in raztapljate to energijo.
Čista energija bo ostala v vas. Vse, kar je slabega od njega prišlo v vas, pa boste polovili na
dlani.
Zato podržite takole in počakajte in misli usmerite v dlani.
Takole. In, ko jih imate v dlaneh, se pravi, boste začutili, kako vas
dobesedno energija ulovi. Počakajte jo, da se spoji.
Luščenje, ki poteka samodejno v takšnemu procesu, je potrebno
preprosto pustiti, da se zgodi.
Takrat se vam bodo roke samodejno odprle. Začutili boste težo ali
pekoč občutek na dlaneh. Teža, prav pekoči občutek, ki se nekako vije
na dlaneh, se pravi, ga je potrebno majčkeno obdržati, potem pa ga
dobesedno usmerite navzven, po kanalu, kot bi ga dali iz pleksusa
navzven. In snop energije usmerite k njemu ali k njej nazaj.
To so njeni deli ali njegovi deli, ki se počasi spajajo iz vas nazaj.
Takrat pomislite na njega ali na njo.
Če boste lahko vizualizirali, povizualizirajte, si ga poskušajte ustvariti in mu ga vrniti nazaj na
pleksusni kanal oziroma na trebušni kanal ali preprosto na njegovo ustno čakro. Kamorkoli, se
pravi, ali pa le preprosto se spomnite na tisto osebo in počakajte, da se energija prosto steče iz
vas.
Dobesedno boste začutili kot energija, ki se je izluščila iz vas. To so tisti delčki, ki so
se pripeljali, spojili ali zamenjali ali pomešali v ciklus vašega.
To
je
nekaj, na podlagi česar greste potem v ponovna rojstva in imate znova
zapis, ker
se moški ali ženska zmore dokopati do podatkov, da vas pridobi, polovi
ali
pa
spravi v ponovno rojstvo.
Ko boste naredili to, počakajte trenutek.

Začutili
težak
spodnja

boste, da vas nič več ne peče po dlaneh. Res bo dobesedno pekoč in
občutek, boste zaznali potem kot spodnji del balzamiranja. Takrat se bo
energija z vami zlila, kot skozi dlani.

Počakajte nekaj trenutkov.
Takrat on v sebe ali ona v sebe pravzaprav svoje deleže pobira ali spoji.
Potem
stisnete
je

preprosto dajte takole dlani, v molitveni položaj, vendar tik pred
pleksusom, kjer cev dobesedno zaprete in jo vidite, kako se, ko jo
skupaj, po celi liniji zapre vse do zunanjega vakuuma. To je tisto, kar
pomembno, da naredite.

Potem spregovorite nekako takole:
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»HVALJENA IN ZAHVALJENA JAZ.
HVALJENA IN ZAHVALJENA JAZ, KI DOBIM, KI ČASTIM IN IZPUSTIM.«
Potem rečete: ali »HVALA« ali »PONIŽNA ZAHVALA« ali pa preprosto »AMEN«, karkoli vam
pride pravzaprav na obličje.
Večina ljudi uporablja besedo »AMEN« in se rahlo prikloni. Čeprav Jaz tega izraza običajno ne
uporabljam. Vendar, pomembno je, da zaprete to.
Potem boste zaznali drugo energijo, ki se bo pričela kotaliti po vaši notranjosti. Vendar so to
vaši deleži, ali ženske energije ali moški, če ste moški, ki se prične nameščati po notranjosti.
Posedite še malo na soncu. Počakajte, da se energija spoji in boste začutili, kako ste se
napolnili. Koža se vam bo pričela dobesedno napenjati in buhteti. Zaznali boste drugačno
svetlobo, drugačen čar na obrazu in celo pomladili se boste, ker ste dobili del sebe znova
nazaj.
Tako lahko delate od osebe do osebe.
To je zavesten proces, v katerega lahko greste. Tudi do ljudi, se pravi, ki so nekako ali krvno
vezani, morda do starih mater, mater ali kogarkoli drugega in preverite, če imate kaj od njega
nazaj za pobrati ali za posesati.
Vendar, običajno je to proces, ki se dogaja iz tega življenja.
In to je proces, ki ga zavestno vodite. Vendar, skozi to boste nadzorovali in pričeli osvobajati
sami sebe in tudi drugih se ljudi.
Predvsem pa, kar je najbolj pomembno!
Ko se razidete, je pomemben prav ta fokus, da iz zadnjega moškega poberete same sebe nazaj.
Vendar, nekako tri mesece ali vsaj mesec dni, vendar, do treh mesecev se pripravljajte na ta
proces tega pobiranja ali luščenja, ker potem ozavestite in ne boste več imeli istega programa
v sebi.
Kar pomeni, da že zavestno, tudi, če ne boste popolnoma ničesar delale na svojemu razvoju,
duhovnemu razvoju ali na svoji gradnji, se pravi, se vam znova dogodek ne bo ponovil.
Na ta način ne boste več dobili niti alkoholika, če ste ga imeli predhodno, niti ne boste dobili
nekoga, se pravi, karkoli istega ali identičnega. Se pravi, na ta način vi lahko sprogramirate sami
sebi svoj program, ker se iz njega poberete znova nazaj.
POSTOPEK LOČITVE
Pri sami ločitvi, se pravi, sedaj grem pa pravzaprav na samo ločitev, pa je pravzaprav najbolj
kočljiva in najbolj obtežena situacija.
Tako, kot se spajate prijateljsko – nihče v vezo ne vstopi na sovražen način, na sovražno energijo,
se pravi, je pomemben znova začetek.
Spomnite se in opomnim vas, da se boste spomnili in ozavestili!
Tako kot ste dahnili »da« in zavestno podpisali, dali pečat, se pravi, enako se z enakim razhaja.
Se pravi, v razvodu je znova potrebno podpisati in oddati pečat, da se razhajata. To je papirnato.
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Energetsko pa je še bistveno močnejša energija nečesa, kar je bistvenega pomena, kjer se bom
sedaj tudi ustavil.
Vsakdo, ki vstopi v ljubezen ali v vezo, ne vstopi na sovraštvo. Morda niti procent tega ni, se
pravi, kjer bi se zavestno odločili sovražno vstopiti v vezo, iti v neko razmerje. Morda le tedaj,
kadar vas prodajo in še tedaj ste drugače vzgojeni in imate drugačen program. Se pravi, je
pomembno, da tako, kot ste pričeli tudi zaključite. To je enakopraven zaključek.
Vendar, ko zaključujete, se občasno ali običajno grozno sovražite. Grozno nastajajo velike
zamere. Velika bolečina, privoščljivost, neprivoščljivost, določene besede padejo iz ene ali druge
smeri ali plasti in niso ravno v čast ali oblast.
Zato pomislite! Tako kot ste pričeli, je potrebno tudi zaključiti.
Kako zaključiti proces v enakomernemu razmerju, se pravi, da dobro z dobrim zaključite?
Vedno in povsod smo vas nekako opozarjali – bodite z nekom, dokler vam je lepo. To si pomnite
in zapomnite!
Ko ni več lepo, se razidite, da vam bo kot prijateljem še vedno lepo! To si pomnite in
zapomnite!
Tukaj je največja moč največje skrite energije ali kode, ki jo lahko obvladate ali nadzorujete.
Ko se nekako razhajate, skorajda v 99-ih procentih niste zmožni nekako ohraniti ta proces. Ali se
drug drugega bojite. Ali drug proti drugemu delate slabo, kuhate zamere ali pa morda tkete
zaroto, kako obrati nekoga, da vi dobite in da nekdo izgubi.
Jaz bom dejal čisto tako – prav tukaj je ključ zmage ali nekakšnega izobilja.
Toliko, kot ste ustvarili, je potrebno enakomerno ali pravično razdeliti.
To ne pomeni, da boste mizo razrezali na pol, ker sta jo oba skupaj kupila. To ne pomeni, da
boste posteljo, ki ste jo skupaj kupili, razrezali na pol. Nikomur to ne bo koristilo. Vendar se
dogovorite.
Dobesedno je pomembno iskreni pogovor, da najprej pričnete pogovor v smeri, da si več ne
morete privoščiti neko vezo ali neko razmerje, da vam je v takšni vezi, ne glede na to, kako se
nekdo navidezno trudi ali potrudi ali se sploh ne potrudi – pomemben je pristop, kako mu
povedati!
Vam svetujem preprosto takole:
Vzemite si čas in nekako poudarite, v pogovoru z njim, da se želite raziti, ker vas veza
obremenjuje. Ker je veza tisto nekaj, kjer vas duši in žalosti in da enostavno ne zmorete več
delati svoje rasti. To je prvi korak, kjer pričnite razmišljati v pravo smer. To si pomnite in
zapomnite!
Potem počakajte trenutek, da vidite, kako bo nekdo odreagiral na to.
Znova počakajte!
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Če vas napade, če nekako udari nazaj, poskušajte ohraniti mirno energijo. Glejte ga v oči. V
očeh so energije. Najmočnejše kozmične energije, ki se nekako med vama zmore nekako
zapreti začetni stadij, kjer sta stopila v vezo. Se pravi, prav preko oči se to tudi konča.
Popolnoma poskušajte gledati v oči. Iskreno. In znova poudarite, da morda ni nič narobe z
njim, vendar, da vas veza obremenjuje, žalosti in greni. Da ne morete več tako živeti, da
dobesedno ste obstali.
Ne poudarjajte, tudi, če imate drugega partnerja, da želite nekaj novega. Ne poudarjajte v
tistemu začetku ničesar takšnega!
Zakaj?
Ker karmično, ko ste vstopili, niste imeli še nekoga poleg vas, se pravi, in niste delali dve
zaobljubi oziroma dve poroki hkrati. Je tako?
Zato morate na koncu zelo paziti, da najprej naredite ta zaključek. In ko naredite to, ko človek
doume, razume, tudi, če ne sprejme – nič zato! Se pravi, pomembno je, da vi ohranite to
umirjeno energijo in da poudarite, da v tej vezi več ni lepo vam, morda njemu da, vendar vam
pravzaprav ne.
Ves čas poudarjajte sebe v ospredje, ker le tako boste karmično dekodirali ali izničevali sam
začetek.
Nikakor in nikoli, ponižno vas prosim, ne pikajte v nasprotnika, da je on kriv za to, da je on
tisti, ki je morda skočil čez plot. Da je on tisti, ki vedno kot moški leži za računalnikom ali za
televizijo in gleda televizijski program ali morda druga dekleta. Da je on tisti, tisti, tisti.
Popolnoma se izognite temu!
Ves čas poudarjate, da v vezi ne more za vas biti več lepo, ker se dušite in žalostite.
Ne poudarjajte napak! Ne iščite napak!
Napake boste ozavestili kasneje.
S tem boste nekako enakopravno izničili sam začetek.
Ne iščite žrtve!
Preprosto poudarite, da tako, kot ste, vi ne morete več naprej. Resnično, s tem boste odkodirali
in zaprli začetek in konec.
In šele, ko boste nekako harmonično dorekli, da vi ne morete v tisti vezi več biti, ker vi več ne
rastete, ker vi ne cvetite, ker ste vi žalostni, ker ste obremenjeni, ker ste morda osramočeni,
se pravi, zaradi takšnih ali drugačnih vzrokov, zaradi vas samih ne morete več biti v takšni vezi,
predlagate razvezo.
Bodite taktični!
Resnično vozite, hodite ali prestopajte po korakih. Ne prehitevajte!
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Ko pridete do te stopnje, da ste vi tisti, ki ne morete v neki vezi biti, boste dosegli, da se človek
nasprotnega pola odloči, da vas usliši.
On pristane na to, da, ker je vam tako hudo ali težko, je pripravljen na razvezo. To je korak k vaši
zmagi.
Vendar, bodite pozorni!
Ko vstopate v prostor, kjer se boste razvezali oziroma, kjer prihajate do točke, da se boste
papirnato razvezali, ne gojite nobenega sovraštva. Ves čas se poudarite – vi ne morete biti v
takšni vezi, ker vi ne rastete in ste žalostni in ste nekako drugačni. Se pravi, vi ste tisti, ki vas to
vse skupaj obremenjuje.
Preden boste podpisali in se razvezali, vedno poudarite: »Jaz sem tista, ki v tej vezi ne
cvetim!« In ne iščite vzrokov! Ni še tisti moment.
Ko podpišete dokument, se rokujte prijateljsko, če je le možno. Ali pa bodite iskreni in ga
poglejte v oči in mu priznajte, da ne glede na to, kako je bilo, je bilo tudi lepo. Ne pozabite
poudariti, da so bili tudi lepi trenutki. Ker, če ne bi bili lepi trenutki, vi ne bi rekli ali izdahnili ali
vdahnili »da« v neki eter, neke zaobljube.
Vi preprosto sebe ne bi podali ob njegovo telo, če vam ne bi bilo tisti trenutek lepo. Se pravi,
nekaj drobnih trenutkov zagotovo najdete v prvemu momentu, ne glede na to, kako je bilo v vezi
hudo ali slabo.

DELITEV PREMOŽENJA
Potem si vzemite čas, se pravi, ni pomembno, ali se preselite ali ne. Pomembno je potem tudi
delitev tega premoženja. Se pravi, ne bodite preveč, po, po, kako naj se izrazim?, pobiralniški!
Ne glejte na to, da hočete vse, da ga želite spraviti v obupen položaj nasprotnega partnerja.
Pazite! Tukaj bodite skrajno previdni!
Iz vsega skupnega vzemite le toliko, da vam bo lepo!
Zakaj?
Vzemite toliko kot čutite, da je prav. Vzemite le toliko, kot je prav in ne neprav. Nikakor ne
glejte na to, da boste pobrali več kot je prav, da ga boste zrušili, prizadeli, če ste že do tukaj
daleč tako lepo pripeljali.
Zakaj?
Če boste vzeli toliko kot čutite, da je prav, kot vam pripada morda po neki zakonodaji in nič
drugega, se pravi, se vam v energijah Vesolja naredi vesoljni preobrat. Vesoljne energije za vas
poskrbijo, da izgubljeni delež podvojijo, potrojijo ali morda celo pomnožijo.
Zato dobite priložnost, možnost – ali skozi novi partnerski odnos, skozi, kar si pridobite, tako
premoženje ali skozi posel, ki vam ga pripeljejo te Sile, ali skozi kakšno loterijo, se pravi, Sile
Vesolja poskrbijo, da razliko dvojno, trojno ali morda množično tudi dobite in pridobite.
Zato bodite tukaj skrajno previdni!
Ker, če boste naklepno želeli obrati nekoga, boste naklepno tudi obrani iz Vesoljnih sil, ki ne
bodo služile vam in bo k njemu pripeljano tisto, kar bi bilo pripeljano k vama obema.
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Pomemben je ta pristop. Zato resnično poglejte na to!
In, ko boste imeli vse to za seboj, si preprosto nazdravite svoji lastni zmagi nadvlade.
Šele potem si vzemite čas za sebe. Obdobje pregledovanja, ko imate že vse nekako za seboj.
Vzemite si potem mesečno, dvomesečno ali tromesečno obdobje, vendar, nič več ne
potrebujete – maksimalno tromesečno obdobje, kjer prelistate, pregledate, nekako
podoživite, izživite to svoje življenje, zgodbo, da nekako razparcelirate dobro in slabo.
In, ko naredite to, se pravi, se potem usmerite v tok pobiranja sebe iz njega nazaj. Na to
nikakor ne pozabite!
In s tem boste zaprli popolno karmo z njim, z njegovimi potomci, z njegovimi vrstniki ali starši,
se pravi, s tistimi, ki ste krvno vezani.
Zakaj?
Ker, v njegovemu jedru se običajno spajajo niti tudi na druge ljudi, ki so krvno vezani na njih.
In to pomeni, da ste vaše delčke iz celote le navidezno porazdelili med nosilce, se pravi, med
tiste sodelujoče in ko iz njega pričnete ozaveščati dogodke, se tudi iz drugih ljudi v njega spojijo,
ker ste z njim bili spolno aktivni.
Se pravi, on je vedno jedro ali osnova. Drobni, razpršeni delčki so nekaj zelo malega in zelo
hitro se to pobere iz njih tudi nazaj v vas. To si pomnite in zapomnite!

BLAGOSLOVITE SVOJE ŽIVO ŽIVLJENJE
In najbolj pomembno od vsegá je, da potem, se pravi, ko naredite vse to, blagoslovite svoje
živo življenje.
Se pravi, ne jokajte in ne obžalujte, vendar ozavestite življenje! Poudarjam, ozavestite življenje,
da ste tukaj v temu procesu tega življenja le zato, da izživite tok dogodkov z mnogimi ljudmi,
da je življenje čar igre, da odigrate in odvijete življenje skozi vse dogodke, ki so vam bili
postavljeni od Zgoraj, pa vse do Spodaj.
To si pomnite in zapomnite!
In ko naredite to, pri tem pride usojeni moški, usojena žena, skozi kar boste potem naredili tudi
ta preobrat menjavanja polja, se pravi, tudi po različnih delih. Se pravi, ko imate moški, usojeni
moški, od usojene žene velik del od nje, se pravi, se potem zamenja in takrat živite enostno v eni
podobi s partnerjem, s katerim dihate, o temu pa smo že na predhodnih delavnicah ali druženjih
tudi govorili.
Ko naredite, se pravi, proces, po treh mesecih, vzemite si dan blagoslovljenja ali blagoslova.
Prižgite v dar ali podarite v dar kupljeno cvetje ali cvetlico, ki jo morda sprejmete v sami
Materi Naravi in jo morda daste na oltar, se pravi, kjer je življenje za življenje.
Bodite pozorni!
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V cvetlicah je energija. Zato vzemite le en cvet. Ne potrebujete več cvetov in ga lahko daste
poleg svoje vazice, kjer boste imeli prižgano plamenico in jo podarite, se pravi, ali zemeljski
energiji, Materi Naravi, ki potem uravnovesi vaš odnos.
Podarite plamenico moškemu ali osebi, s katero ste del življenja namenili in jo prosite v mislih
odpuščanja vsega slabega, kar ste naredili zavestno, nezavestno, kot bi dejali – nalašč ali
nenalašč in prosite, da Mater Narava ali cvetje uravnovesi vse to.
Preko energije plamenice bo energija preko cvetlice, ki bo nekako ležala ali bila postavljena
med vami in med plamenico, se pravi, se bo ta energija pomešala v to in preko narave se bo
uravnovesilo vse to, odnos.
Takrat boste popolnoma osvobojeni. Se pravi, takrat se boste olajšali in razbremenili in hitreje
stopili na poti te lahkotnosti, ki jo vi potrebujete, ko se nekako razidete.
Zato je pomembno, da v osnovi, tako, kot ste vstopili v odnos, tudi izstopite v odnos, da je
enakopravno.
In ne le to!
Ko imate vse to nekako zaprto, bodite pozorni, da ne prihaja do kakšnega ljubosumja, do
neprivoščljivosti! To si pomnite in zapomnite!
Tudi, če partner najde drugo vezo, je pomembno, da vi pri sebi in za sebe razčistite in mu
odpustite oziroma ga izpustite. On je samostojna enota, ki ponovno dela mehurčke ali milne
mehurčke teh energij z drugo osebo, kar pa vas ne sme preveč zanimati.
Zanima ali fokusirajte se le na tisto, kar je vašega, da iz njega poberete sebe nazaj in tako
popolnoma zaključite karmo tudi iz tega življenja.
Saj poznate!
Karmo, ki se izlušči, se izlušči iz davnine. Se pravi, to je tisti davninski tok. Potem pa vam ostane
iz tega življenja, kjer se nabirajo drobci, morda za kasnejši čas in tako vi dejansko zavestno
hitreje poženete dogodke. In v obdobju nekaj kratkih mesecev imate na takšen način pobiranja
sebe iz ljudi. Se pravi, tisti, predvsem tisti, ki nimate karmičnega izživetja narejenega oziroma se
soočate še s tem življenjem tega trenutka ali tega časa, se pravi, si pomagajte s to tehniko tega
sestavljanja ali spajanja.
Vendar, bodite pozorni! Resnično bodite pozorni!
Ko se razhajate, ne pojdite v sovraštvu drug od drugega. Se pravi, pomemben je pristni odnos,
stik s tistim, ki je bil z vami. V dobremu ali slabemu. Tudi, če vam je naredil veliko slabega, ne
spominjajte ga na to!
Spomnite se, da ste vi tukaj za del procesa, ki ga morate izživeti in ste igračka ali figura v igri
večih različnih silhuet ali potekanju, se pravi, kjer se skozi to nekako postavljajo izživetja
določenih dogodkov.
Zato ste na Zemljo poslani, da od Višine do Nižine izživite te dogodke. In niste poslani na Zemljo,
da z enim partnerjem, kljub svoji popolni nesreči, bedi, bolečini, žalosti, sebe žrtvujete za to, da
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boste z njim, ker ste se tako pred leti, desetletji, stoletji ali tisočletji v nekemu programu procesa
tako odločili.
Pomnite in zapomnite si to!
Bodite z nekom, dokler vam je lepo. Potem pojdite naprej in pričnite zaključevati dogodke,
zaradi katerih ste prišli na Zemljo, da boste pomagali sebi, ki ste morda od drugod in da boste
nekako zaključili tisto nekaj, kar so vam sproti naložili za ciklus tega življenja.
Vendar, vedno in povsod, vsakdo – to si pomnite in zapomnite!, dobi težo bremena, takšne ali
drugačne, v takšni meri, kot se vidi, v naprej se vidi, da jo človek zmore ali človeška energija
zmore izživeti in prestopiti.
Zato ne pravite nekako brez smisla, da vam Bog naloži le toliko, kot človek lahko nese ali ponese.
V temu času, ki je pred vami, je pravzaprav čas Zlate dobe, v kateremu ste. Je čas razhajanja in
razpadanja marsikaterih vezi, ki so bile nekoč lepe, potem pa se ciklus karme zaključi in čutite,
da ste obstali.
Zapomnite in pomnite si to!
V življenje ste podali, da boste cikluse zaključevali in ne, da boste obstali.
Zato vam nekako v temu času želim nekako privoščiti tudi majčkeno časa za razmislek ali
pomislek. V temu prvemu delu se bom Jaz postopoma odmaknil od vas in vam bom prepustil
nekakšen moment časa za odpočitek, morda za razmislek in v drugemu delu bomo znova
nadaljevali in morda celo odgovarjali na različna vprašanja, ki se bodo morda držale ali oprijele
tudi te tematike, ki Sem jo predhodno odprl ali nekako opeval.
Jaz upam, da Sem nekako na preprosti način približal in opeval tako, da ste razumeli, kaj se godi
z vami in zakaj so ponovna življenja, zakaj greste vedno v nova vstajenja, ker ne pobirate svojih
delčkov in se ne sestavljate nazaj.
Morda za zaključek le toliko.
Ko izživite, ko delčke poberete nazaj, ste sami in samostojni v temu ciklusu tega igranja ali
tega vrtenja te energije.
In, ko je nekakšen zaključek popotovanja, se pravi, se sami s seboj soočite oziroma odidete v celi
celoti. Tako se zaključi popotovanje v katerikoli dimenziji, v katerikoli galaksiji, na kateremukoli
planetu in ne le na zemeljskemu svetu. To si pomnite in zapomnite!
Ste pa resnično unikatni, ker tako lahko pot, kot jo imate na Zemlji, da zmorete v nekaj letih
prestopiti in izživeti večtisočletna obdobja, ki so lahko v nekaterih planetih nesmrtnosti ali
ujetosti v različnih telesih, lahko potrajajo daljša obdobja, ste vi lahko srečni, da lahko tako hitro
izživite ciklus. Zato ozavestite program! Tukaj je vse v programu.
Vendar, Jaz vidim, da boste vse nekako ukrojili tako, da boste svojo srečo k sebi zagotovo
namenili.
Sedaj pa se nekako poslovim, da se boste tudi vi majčkeno odpočili ali pa napili.
Lepo pozdravljeni.
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VPRAŠANJA IN ODGOVORI
Takole. Postopoma bomo sedaj nadaljevali v drugemu delu. Upam, da ste si nekako odpočili tudi
od določenih daritev. Vidim in opažam, da marsikdo drugače odreagira od morda tistega, ki je
poleg vas, tako, da daritve so pač daritve. Majčkeno drugače telo, ki je morda nižje frekvence od
samih daritev, se pravi, odreagira morda s kakšnimi vrtinčenji, morda s kakšno bolečino ali
kakšnim takšnim delčkom, ko se nekako te daritve nameščajo. Tako, da, mi je žal zaradi tegá,
vendar vsekakor – to je tisto, kar vas bo nekako pognalo v gibajoče se energetsko tokovje prav
po sami fizični materiji. S tem bo materija, bitje materije, telesna struktura materije dejansko
tudi višje zavibrirala.
Takole.
Lepo, lepo pozdravljeni tudi znova nazaj. Jaz Sem danes Tisti, ki bom v drugemu delu nekako
sebe povezoval z vsemi ostalimi. Upam, da nam ne bo preveč odzvanjalo naokoli. Samega zvoka
je kar majčkeno preveč. Tako, da Jaz Sem Oče Vnebovzetovstva, Tisti, ki bom v drugemu delu,
nekako v temu začetnemu delu tudi odgovarjal na vaša vprašanja. Na področja, kamor bomo
posegali – zagotovo bodo pestra, kot vidim po vaših gledanjih in razmišljanjih. Tako, da, saj
veste, saj poznate, kot smo vam opevali, kar razmišljate, to tudi pokažete. Tako, da, pazite, kaj
boste razmišljali, da ne bomo vsega videli.
Vendar, tako ali tako vidimo, morda kdaj pa kdaj, kar majčkeno preveč. Bodite pozorni na to!
Takole.
Kje bomo pravzaprav pričeli? Na kateremu delu, se pravi, vprašanja? Vsekakor, izvolijo!
»Dober dan. Jaz bi se rada zahvalila za vse daritve, ki sem jih prejela. Moram povedat, da sem
te daritve občutila že v dnevih nazaj in prav res, iskrena hvala. Zahvalila bi se tudi za vse
informacije, ki ste jih danes podali. Moram priznati, da so informacije izjemno, izjemno, kako
bi rekla?, bogate v našem življenju in zares hvala. Bi pa rada se zahvalila še za eno izjemno
pomembno stvar, ki ste mi vi oči odprli, in sicer takrat, ko sem bila pri Lani, ko smo govorili, ko
ste mi govorili o iskrenosti. Jaz sem nekako imela občutek, da sem celo življenje že iskrena,
vendar ste mi vi odprli oči, namreč, ko ste mi vi razložili, kaj sploh iskrenost je! In sicer, jaz sem
bila vedno oseba, ki sem pazila, da ne bi drugih ljudi prizadela, v sebi sem pa zadrževala
informacije, ki so mene razkrajale in bolele. Zdaj pa moram povedat, da sem postala kar velika
punca, da si upam povedat, da najdem pravi način. Seveda, sem prepričana, da to z vašo
pomočjo in tudi v razgovoru z mojim možem, ker veste, kakšne stvari, o katerih stvareh se
morava pogovoriti in razrešiti in tudi z drugimi ljudmi, ki se gibajo okoli mene. Tako, da, res,
tako bogata informacija, kakor je iskrenost, se pravi, da jaz povem tisto, kar jaz mislim, na
pravi način. Da, pa, če je kdo prizadet, je pač to njegova stvar, bo pač on moral razrešit pri
sebi. Tako, da to, res, ne vem, kako bi se zahvalila? Bi pa samo še eno vprašanje imela, potem
bom dala pa naprej, da bo še za druge dovolj časa...«
Izvolijo.
» ...Septembra se odpravljam na eno pot, in sicer brez moža. Pa me zanima samo, čez lužo, ali
je to potovanje v redu za mene? Hvala.«
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Vsekakor je to potovanje primerno za vas in zelo lepo se boste imeli. Majčkeno bo razgibano,
vendar, sledite toku življenja. Tisto, kar pride za vas, pred vas, samo po sebi, je najboljše za vas in
za ta čas. To si pomnite in zapomnite!
Vse je z razlogom. Vse je na ključ. In nihče ne more opevati, da je nekaj kar naključnega. Nič ni
naključnega! Vse je na ključ.
Kar ste opevali glede vaše iskrenosti do vsegá – nekateri se učite, vendar dobro napredujete in
skozi to iskrenost tudi povlečete na sebe določene dogodke, ki se potem pričnejo masovno
odvijati vam v prid.
Nekateri morajo to še v sebi prebuditi in si zaupati in upati biti iskren, predvsem do sebe in
potem do svetá okoli sebe. Tako, da tukaj, vsekakor pohvale ali pa čestitke za vaš napredek.
»Hvala.«
Izvolijo.
»Hvala za vse. Nimam nohtov, da bi to uspela gor povzdignit (op. težava z mikrofonom). Hvala
za vse. Zanima me, kar se tiče ponavljajočih vzorcev. Ali sem prav razumela, da, ko je storjeno
karmično luščenje, da so se vzorci razblinili? Ali je potrebno ponovno nazaj v preteklost, v
osvetlitev vzorcev, ki so se ponavljali pri obremenjujočih partnerstvih in kako, na kratko,
preprečit, da se to ne bi v bodočnosti ponovilo v srečni, izpolnjujoči partnerski zvezi? Hvala.«
Dobro vprašanje.
Jaz bom dejal takole. Pri vas imate karmično luščenje opravljeno, kar pomeni, da davnino imate
izživeto. In ta podlaga, ki je bila do karmičnega luščenja postavljena, se pravi, se je stekala v tok
sedanjega časa. Sedanji čas ali sedanje življenje pa si nekako čistite ali izživljate sami. To
poznate!
Zato je pomembno dogodke ozavestiti. Resnično, poudarjam, dogodke je potrebno ozavestiti
in ne obsojati! To si pomnite in zapomnite!
Vedno je mnogo dejavnikov. Vendar, ker ne poznate cele globine, vse do same korenine oziroma
do samega začetka, se pravi, nikogar ne obsojajte. Tudi, če imate partnerje, takšne ali drugačne,
ki zaradi takšnih ali drugačnih vzrokov ne ostajajo, ali razlogov, ne ostajajo z vami ali ne
obstojijo, so takšni ali drugačni posebneži, se pravi, jih ne obsojajte.
Vzemite to tako, da je oseba prišla na vašo pot, da del dogodka skupaj zaključite in radujte se
vsake osebe, ki pride in tudi odide. Najboljša od najboljših pa v zaključku tudi ostane in obstane.
To pa je bistvo ali jedro tega popotovanja, ki ga imate v temu življenju namenjenega.
»Hvala lepa.«
»Lepo pozdravljeni tudi z moje strani. Jaz imam, ne, ni tako zelo osebno, no, ampak me zelo
zanima. V zadnjem mesecu se mi zelo, dvakrat, trikrat na dan ponavlja, da na uri ali pa
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kjerkoli, na radiu, vidim po dve enaki številki. Kakšna aktivacija je to oziroma kaj to zame
pomeni in zakaj je to tako pogostokrat? Hvala.«
Tako vas instinkt, običajno pa vaš vodnik opozori ali nekako da signal, da je nekdo drugi z vami.
Ker vi dobesedno v življenje ne slavi, da ne bom govoril o posameznici ali direktno o vas, se
pravi, običajno ljudje dobesedno vegetirate in prestopate življenje, tako kot pač dihate in se ga
niti ne zavedate.
Vendar, mnogo je bitij, ki je poleg vas, pri vas nekako povezanih z vami. In najboljši signal je, da,
ko ste vi popolnoma sproščeni, da vam nekdo dobesedno obrne glavo in vam pokaže pravzaprav
nekaj posebnega – enaka števila. Tako, kot je vaš vodnik enak z vami, tako ste tudi vi povezani z
njim in le tako se lahko zavedate, da vam je nekdo pokazal nekaj, kar vi v trenutku niste opazili.
Vi, kot zadnji živeči, se pravi, bi dobesedno čakali, da se številke obrnejo in sestavijo. Nekdo, ki
pa je poleg vas, pa naredi prav to, počaka, vas obrne, vam pokaže in poskušajte zapaziti, da
imate skozi to nekoga ob sebi.
Vedno prihaja iz desne strani, tako, da običajno pri vas sodeluje z vami instinkt. To je znak,
znamenje, ki vam ga nekako pokaže ali daruje.
Drugače pa sama števila so nekako v povezavi, se pravi, ali z določenimi dnevi, z določenimi
tedni. Vi imate običajno nekakšna števila vezane na dneve kot vidim, tako da, kot nekako
preroške napovedi ali preoblikovanja. In tudi števila so vam povezana z določenimi ljudmi.
Vendar, običajno je to znamenje, da je nekdo z vami.
»Gospodje, lepo, lepo pozdravljeni.«
Tudi vam.
»Izrekam vam prisrčne zahvale, globoko iz svojega srca. Zanima me pa naslednje: zgodilo se je
tisto, kar se je moralo zgoditi in imam občutek, da je ta karmična usedlina, da se je karma
dokončno zaključila. Zanima me, ali je to res dokončno ali moram še kaj pobrati nazaj? Ter, v
tem trenutku sicer čutim mir in ljubezen, vendar si nekako ne morem, mogoče ne razumem,
predstavljati, da tega več ne bo ob meni. Kako zdaj naprej? In, kako spoznati tisto osebo po
usodi? Kajti, mislil sem, da je že. Hvala lepa.«
Takole bom dejal.
Pri vas se je naredila prelomnica. Vendar, to je nekaj, kar imate karmično nekako v globini
zaključeno. Bodo še nekako štirje mali dogodki, ki bodo povezani z neko določeno osebo, ki vas
bo majčkeno, tako, splašilo, prestrašilo, vendar boste obmirovali in dostojno tudi obstali.
Tako, da, predvsem vam svetujem takole:
Bodite v čakanju. Počakajte morda teden dni ali mesec dni, potem pričnite s programom, ki smo
ga predhodno opevali, da boste sebe iz tega življenja, se pravi, ker ste zavestno šli v proces tega
življenja, iz tega življenja tudi pobrali ven iz sebe delčke, ki jih potrebujete, da se zlivate nazaj.
Vendar, še majčkeno počakajte, tako, da se sestavi ta čas tega odpiranja. Vendar, vsekakor
vidim, da boste ohranili prijateljstvo.
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Vendar, prava oseba pride sama do vas, vendar tako zelo nepričakovano. Bosta pa nekako zelo
podobne energije, se pravi, kot vi sami, tako, da tudi nekako skorajda identičen svet nečesa bo,
kot ste vi, čisto sami. Tako, da zelo hitro tudi to osebo spoznate.
»Hvala.«
Prosim.
»Lep pozdrav tudi od mene. Rada bi vas pozdravila še enkrat za nazaj, ko sem bila na osebnem
obisku in sem šele po poslušanju ugotovila, da vas sploh nisem pozdravila. Tako, da... (smeh)
Rada bi pa nekaj vprašala. Takrat, ko smo imeli te vaje za mantranje, če sem uspela to
silhueto, ki je nad mano, obrniti?«
Da. Silhueto imate obrnjeno. Kar pomeni, da vam tega ni potrebno več delati, tako, da preprosto
se pretočite naprej v drugih delih. To imate preprosto zaključeno.
Imamo majčkeno težavic. Nikar se ne obremenjujte, to je čisto zemeljsko. (op. težava z
mikrofonom)
Smeh..
Takole. Izvolijo. Kar vprašajte naprej!
»Ponižna zahvala za vse. Zdaj, ko se mi takole sestavljamo, iz partnerjev in tako naprej, pa me
zanima, ali moramo pobrati sebe tudi iz svojih otrok?«
Iz vaših otrok vam vsekakor ni potrebno pobirati sebe zaradi tega, ker imate na temu področju,
se pravi, vi center ali stičišče vsegá. Se pravi, vi ste osnova ali jedro. Otroci so kot nekakšna vez
ali povezava iz vas na njih. Tako, da, iz otrok se poberete dejansko samodejno, ko nekako se
tukaj jedro ojača oziroma nekako osamosvoji.
Tako, da tukaj, zavestno nekako Jaz ne bi svetoval, vsaj do njihove polnoletnosti, nekako ne bi
svetoval, da bi se zavestno spuščali v proces, da bi se pobirali iz otrok nazaj, predvsem zaradi
tega, ker na podlagi tegá bi lahko določene dogodke predvsem ustavili ali obrnili drugače, kot pa
bi bilo sicer prav.
Vendar, vsekakor bi se vse odvijalo vam v prid, vendar, oseba, ki je povezana na vas, v določeni
starosti ne bi zmogla izživeti določenih premikov ali delčkov, ki pa jih mora izživeti.
»Hvala.«
Prosim.
»Pozdravljeni. Hvala za vse daritve, res, iz srca. Mene so pa doma zadolžili za eno čisto
zemeljsko vprašanje.«
Izvolijo.
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»Imamo majhnega otroka doma in starše, njih, njegove, skrbi, kako zaščitit otroka pred, bom
rekla, klopi? Prosim!«
Klopi so pravzaprav bitje, ki prihaja na določeno frekvenco. Vendar, vi imate posebno frekvenco,
ki nekako oddaja določen zvok. In, ker vibrirate na določenemu zvoku, je pravzaprav to osnova,
kjer dejansko telo ne proizvaja neke vibracije v ozadju.
Vendar, vi imate to, dobesedno zaprto! Zakaj?
Ker, v davnini ste proizvajali neki zvok. Se pravi, telo vibrira na določeni frekvenci in oddaja zvok,
že odkar obstaja. Zato tudi frekvenca in telesna struktura obstaja.
Vendar, določene frekvence so preprosto obmirovale, ker tega niste potrebovali. V davnini ste
to frekvenco oddajali, se pravi, navzven, med druge živali, ko je prihajalo do napada. Vendar, ker
vi več ne živite v divjini in nimate več tega procesa, se pravi, te samoobrambe, jo nimate, žal, niti
proti klopom.
Zato bi Jaz svetoval, predvsem svetoval, da nekako zaenkrat uporabljajte (uff, civilizacija! – op.
ponovno usposobljen zvočnik), predvsem uporabljate, da uporabljate, ali kakšen vonj rastlin, se
pravi, s katerim se natre določene dele kože ali pa preprosto uporabite zvok. To je eden od
načinov, ki ga nekako lahko proizvajate. Se pravi, kot nekakšno zvončkljanje, ki ga lahko daste na
oblačila, se pravi, oddaja določeno vibracijo, ki preganja tudi to.
Drugače pa, vendar otrok bo sila težko nekako se pripravil na mantro. Se pravi, predno bi šli v
gozd, bi morali sami sebe nekako povezniti, tako kot nekatera plemena. Saj poznate, nekatera
plemena se ne bodo šla kar kopati v določeno reko, če so nekako krokodili ali določene zveri v
bližini. Vendar, najprej se povežejo z njimi in jih odženejo navzven.
MANTRA ZA ODGANJANJE KLOPOV
Klope ali takšne nesnage tega sodobnega časa, pa pravzaprav z določeno vibracijo mantre, ki jo
zvibrirate nad telesno strukturo, se pravi, da telo vibrira, odganja tudi klope. Vendar, je to
proces, s katerim se nekako lahko kar majčkeno ukvarjate. Vendar, ko greste v naravo, zelo
malo, mislim, da se ne boste kaj veliko s tem ukvarjali. Ali pa?
Mantra, ki nekako odganja nesnago je takole.
Se pravi, vzemite si trenutek časa in nekako pokrijte svoj pleksus, takole z
dlanmi. Vdahnete preko nosnic in izdahnete, se pravi, preko pleksusa. Že, ko
boste naredili ali se pripravili na mantro, naredite takole:

Dlani v trikotni položaj, vdah in dobesedno dah – vsi tisti, ki imate
pransko aktivirano energijo, že izteče izdah preko pleksusa. To je
prva vibracija polja, kjer se sestavlja za nesnago sodobnega časa.
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Potem naredite mantro: »Zzzzzzzzzzzzaaaaaaaaaaaaaaaaaa.
Zzzzzzzzzzzaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.«
Skozi nos vdah. »Z«, se pravi, začutite, ko naredite »Zzzzzz« vibrira
zgornji pol nekako do prsnega koša in potem zgornje polje energije
potisnete navzdol. Dobesedno, kot bi se zlili z energijo in se oblekli
v to.
Še enkrat ponovim.
Zzzzzzzzzzaaaaaaaaaaaaaaaaaa.
»Z.« Vibracija zvoka »Z« odpre zgornje polje in ga z odprtostjo zvoka »A« spusti navzdol. Kar
pomeni, da zgornji del povežete s spodnjim delom, kot bi se oblekli v to.
Kar pa malce težko otrok sam naredi, morda naredite takšen obliž vi in ga poskušajte pretočiti na
otroka. Se pravi, v mislih in v dejanjih potem dobesedno, ali vizualizirajte ali ga poskušajte
zaznati in to mantro naredite skozi sebe in s tem poljem pokrijete tudi njega. To je trenutno
nekakšen najhitrejši in najlažji način, kjer pričnete drugače vibrirati, se pravi, nekako na 40 do 43
centimetrov dobesedno tega polja vibrira tako, da nesnago dobesedno poganja od vas. To je
vse, kar vam lahko trenutno svetujem.
»Hvala.«
Prosim. Izvolijo!
»Lepo pozdravljeni. Hvala za vse darove. Mene pa zanima. Ko sem bila pri vam na osebnem
svetovanju in takrat je bilo rečeno, da imam še nekaj za nazaj. In prosim, če mi lahko poveste,
če je to zaključeno?«
Vi imate že pred dnevi nekaj zaključenega, nekaj velikega in pomembnega. Tako, da je nekaj
starega v popolnosti zaključeno. Razen, ostaja nekaj iz tega življenja oziroma iz tega zadnjega
ciklusa, vendar ne tako veliko, kot je nekako bilo po davninski plati.
»Hvala lepa.«
Prosim.
»Lepo pozdravljeni. Se zahvaljujem za vse darove, ki sem jih dobila. Jaz bi pa imela eno čisto
zemeljsko vprašanje tudi. Zanima me glede medicinskih pijavk. A je to v bistvu primerna
terapija za ljudi? Ali je uspešna? Ali imajo res toliko zdravilnih lastnosti, kot pravijo? Hvala.«
Pijavke so ena najboljših, takozvanih, pri nas pravimo rastlinic in ne živalic. To niso takozvane
rastline. To so filtri ali filtrirane energije. Sila neprijetna, morda za kakšno dekletovo oko, vendar
sila koristna. Tako, da, ima zdravilne učinke. Marsikaj zdravi in filtrira.
Vendar, bodite pozorni!
Pijavka preko sebe prefiltrira nekaj iz vas in skozi sebe nekaj proizvaja. In tista sestavina nekega
črpanja, se pravi, to je tisto, kar je zdravilno. Tako, kot je vsaka, nekakšna pik ali ugriz, tudi iz
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strani morda čebele, se pravi, tako zdravilen kot tudi strupen. Če ste alergični, potem vsekakor
to ni priporočljivo. Vendar, čebelji piki so pravzaprav ravno tako zdravilni kot pijavkini. Vendar, v
nasprotju s tem, da pijavka dobesedno prefiltrira kri, ker se pripenja na kri, tako, da vsekakor je
to zelo nekako primerna in zelo dobra živalska, ali, pri nas bi dejali, rastlinska vrsta.
Bodite pa pozorni!
Ravno tako, kot je nekako pijavka ugodna za marsikaj, je tudi ugriz ali pa strup nekaterih
plazilcev tudi zelo strupen, a hkrati zelo zdravilen v primerjavi za bolezen, ki jo uporabljate.
Vendar, pijavke so vsekakor zelo dobre, zelo zdrave in imajo že kar veliko zgodovino ali pa neko
tradicijo. Tako, da, to je vsekakor dobra.
Kar izvolijo. Vprašajte naprej.
»Lepo pozdravljeni. Najprej bi se rada srčno zahvalila Lani Pranerjevi in seveda vam za vse
darove in za zgled, katerega mi dajete. Eno vprašanje imam, in sicer, vse moje prejšnje zveze
so se končale tako, nekako v zraku. Nikoli ni bilo dorečene zaključne besede. Tudi jaz nisem
pobude dala za to. Nisem bila, nisem imela takrat moči, da bi te stvari dokončala. Zdaj me pa
zanima – a moram jaz po tem postopku, ki ste ga navedli, zaključit vsako zvezo, od prve? In
koliko časa mora potem pretečt, ko zaključuješ eno osebo in pobereš svoje delce? In, kdaj
lahko potem začneš z drugo? Ker se mi zdi, da imam velik dela tukaj na tem? Hvala.«
Smeh...
Nekateri malce več. Nekatere malce manj. Vendar, tudi dobro je, če je bilo majčkeno več, zaradi
tega, ker ste zagotovo mnogo več naredili kot morda od ostalih, ki so kaj spregledali in ne
osvojili.
Jaz bom nekako svetoval takole:
Vzemite si dan ali večer le za eno osebo, da boste z eno osebo celovito zaključili. Ker, to je tisto,
kjer se potem tudi naredi zaključni ciklus. Nikakor vam ne bi svetoval dveh ali treh, čeprav bi
morda fizično lahko. Vendar, Jaz vam svetujem, vzemite si dan ali večer, ki ga boste namenili za
tako luščenje ali pobiranje, le na eno osebo in boste videli, koliko spominov bo privrelo na
površje. Mnogo takšnih, ki jih boste preprosto pozabili in končno se boste ozavedali ali ozavestili
instinkta, ki bo pri temu procesu tudi sodeloval. Tako, da se boste na koncu še smejali in
radostno podali marsikateri dogodek sebi v prid. Tako, da, vsekakor le eno osebo vzemite tisti
večer za sebe.
»Najlepša hvala.«
»Lepo pozdravljeni. Zahvaljujem se vam za darove. Rada bi vprašala, če vajo s kristalčki
izvajam na pravi način in koliko časa naj bi jo še izvajala? Hvala lepa.«
Bodite pozorni!
Pri vas se kristalčki kar majčkeno razblinjajo, se pravi, kot, da iz velikega nastane še malo. Mali
kristalčki.
Bodite pozorni!
Vi ste dokaj unikatna od ostalih. Tako, da bodite majčkeno vztrajni. Se pravi, dobesedno, morda
dan za dnem, nekako v treh sklopih ali v treh dneh naredite isto barvo ali isti odtenek, le zato, da
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se bo celota iz vas nekako pobrala. Vendar, vsekakor uspevate, tako, da kar uspešno še
majčkeno naprej. Vendar, še niste končali.
Kar izvolijo. Vprašajte naprej!
»Lepo pozdravljeni. Hvala za vse darove, posebno še za današnje. Mene pa zanima, po
karmičnem luščenju, če lahko naredim tudi, da poberem od svojega partnerja svoje delce
nazaj, ne glede na to, da sva v vezi?«
Jaz bom dejal takole.
Bi vam svetoval, da morda najprej postavljate vezo na takšen položaj, da veste, kako in kaj si
želite v nadaljevanju. Vendar, največji deleži ali popolna zaprtost ali osvoboditev je šele tedaj, ko
v celoti dorečete, kaj in kako želite in to tudi dobite.
Vsekakor lahko v času veze poberete svoje delčke nazaj, vendar bodite pripravljeni, ker se bo
odnos med vami zagotovo spremenil, v morda neki drugačni prijateljski odnos in morda ne bo
več strasti ali česa drugega. Tako, da sami se morate zavestno odločiti.
Saj poznate!
Ko imate nekoga ali nekaj v sebi, je to čisto nekaj drugega. Drugače nastane hlad, praznina ali
prazen prostor, ko njega v vas več ni.
Tako, da na temu področju bodite vsekakor, vsekakor pozorni. Vendar, vseeno lahko tudi te
delčke poberete nazaj tudi, ko ste v vezi.
Vendar, ko je veza popolnoma zaključena, takrat si vzemite proces, ki smo vam ga opevali, ker,
takrat se tudi te cevi, preko katerih ste vezani, popolnoma poležejo nazaj in se nekako vse skupaj
vakuumira. Tako, da, to je vsekakor priporočljivo.
»Lepo pozdravljeni. Hvala lepa za daritve. Se zdaj slišimo?«
Seveda. Mi vas slišimo.
»Hvala vam za vse daritve in res dobre informacije, katere smo danes dobil. Bi pa imela
vprašanje zaradi pobiranja svojih delcev nazaj. A je to vezan na določen čas? A lahko preteče
kar precej let, da dobiš od partnerja, od katerega si šel stran, nazaj svoje delce? Ker imam
občutek, da sem jaz, tam, kjer sem živela ali pa njemu pustila res velik, kar še nisem dobila
nazaj.«
Samodejno se v celoti nikakor in nikoli ničesar ne zlije. Se nekako on odmakne iz vas, vendar,
vaši delčki običajno ostajajo v 90-ih procentih še vedno v moškemu. Zato je ta program, ki smo
ga predvsem ponudili oziroma opevali za ženske vsekakor priporočljiv. Ne glede na to, koliko let
je preteklo, se pravi, se energija ne odda od njega, ker je to v grobemu že postavljena postavitev
za novo rojstvo. Se pravi, to so deleži, ki gredo v ponovno rojstvo in to je že zapis, kjer se boste
ponovno srečevali in na takšen način ste se ujeli več tisoč let v to staro zgodbo, zato jo je
potrebno tudi nekako rezati ali razrezati.
Vendar, iz davninskega toka, nikar se ne bojte, to se bo zlilo nazaj. Tudi ob pomoči nekih dveh
deklet, ki vidim, da sta tukaj že nekaj delali na temu procesu, vendar, vsekakor vi naredite ta
proces pobiranja sebe nazaj. Vzemite si čas. Boste videli, tudi svojo energijo boste zelo dobro
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sestavili nazaj in tudi našli neko umirjenost ali pomiritev znotraj sebe. To pa je tisto, kar
najboljše, da je.
»Hvala lepa.«
»Lepe pozdrave tudi iz moje strani. Nekaj me zanima. Govorimo danes o pobiranju svojih
delcev. Kaj pa mi, zbiratelji, moški, jih lahko damo od sebe prostovoljno?«
Smeh...
»Pa še nekaj. Kratko, samo, ali ta mantra deluje tudi na komarje?«
Še večji smeh...
To deluje na marsikaj. Vendar, na tisto, kar je neprijetnega. Vendar, to je potrebno vedno znova
narediti, da vibrirate drugače. Se pravi, telo vibrira na eni frekvenci. Živali vibrirajo na drugi
frekvenci. Energija jasnovidnosti ali vidnega pola znova na tretji.
Vi imate razpršeno vse. Zato je potrebno pobrati in sestaviti v celoto.
Vendar, v davnini je bila harmonija in takšnih insektov, ki so jih kasneje umetno ustvarili, v
tistemu začetnemu stadiju niti niste poznali.
Kar se tiče delitve ali vračanja, vsekakor lahko na identičen način, se pravi, moški enako
poberete iz partnerice sebe nazaj in potem prefiltrirate, se pravi, v notranjosti in vračate njej
tisto, kar je za njo, nazaj. Se pravi, enaki postopek vračanja ali pobiranja tudi za moške.
»Hvala.«
»Vsem lep pozdrav. Hvala za darove. Mene pa zanima. Več ali manj imamo probleme s
partnerji in z družinami, ne. Tako, da jaz sem to rešil, rešujem na ta način, z duhovnim
čiščenjem. In, mogoče bi bilo dobro, da to malo širše obrazložite, ker deluje. Pa še nekaj. Imel
sem bližnje srečanje z medvedom in se je to dobro izšlo, ker so me angeli varuhi zaščitili. Tako,
da mogoče bi obrazložili nam, ki smo tukaj, kako to deluje oziroma, zaradi, bom rekel moči,
energije, koliko to deluje? Hvala.«
Jaz bom dejal takole.
Pa pričniva najprej pri medvedu.
Živali, ki nekako pridejo v stik s človekom in so bolj divje živali, običajno bežijo proč od vas.
Vendar, ko se vi za hipec ali za trenutek odločite, da se mu ne podredite, aktivirate neko polje
oziroma neka bitja, ki smejo stopiti kot živi ščit okoli vas.
Vendar, pomislite nazaj!
To je delček stotinke ali sekunde vašega časa, ko se vi v momentu odločite, da se mu postavite
nazaj. Takrat se odpre neko polje. Bitja stopijo kot živi ščit okoli vas in začnejo vibrirati. Delajo
mantro oziroma vibracijo in žival dobesedno preženejo proč od vas. Tako, da lahko rečete, ali so
bili angeli ali kaj drugega, ni pomembno! Pomembna je bila odločitev in zbranost, ki je prihajala
iz vas in iz vaše notranjosti.
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Kar se tiče duhovnega čiščenja, tako nekako ste uporabili izraz, bom dejal takole:
Do neke mere deluje. Vas tukaj podpiram. Vendar, še vedno – vsak dan je le vsak dan. Zapisujete
ali nekako postavljate dogodke vsak dan na razpolago. Če žena od vas ne bo imela kaj veliko,
boste vi lahko zelo veliko čistili, pa vas bo kaj kmalu imela morda dovolj. Tako, da tukaj
poskušajte še po temu vsakdanjemu tempu življenja morda majčkeno podpreti njo tako ali
drugače in boste dobili nekakšno takšno harmonijo, da jo boste tudi majčkeno pocrkljali. Tako,
da, poskušajte vse nekako dati v nekakšno harmonijo, pa boste imeli popoln uspeh na svoji poti.
»Hvala.«
Prosim. Izvolijo.
»Hvaležna sem, da sem danes tukaj in v meni je veliko spoštovanje, da ste z nami.«
Ponižno sprejemam vašo zahvalo.
»Čutim, da se je pri meni določen cikel zaključil z mojim možem. Na nek način sem mirna
znotraj in srečna in komaj čakam, da grem v novo, ker vem, da me čakajo lepe stvari. Hvaležna
za vse lepo, kar je bilo in si želim, da se tudi v miru in vem, da se bo vse v miru razpletlo. Pa
vendar, mi mogoče malo preglavic dela, ker imam 13 let staro hčero, pa 4,5 leta starega
fantka in mogoče še najbolj za tega ta malega. Čeprav je zelo odprt in vem, da vse ve in čuti,
ampak sama pa kot mama, bi pa rada naredila nekak najboljš, da bo to res potekalo lahkotno
in ker vem, da to, kar se zdaj dogaja, se dogaja zato, da bomo vsi štirje srečni. In tega se
najbolj veselim. In vem, da bomo prijatelji naprej in da bo vse lepo teklo. Vidim stvari, kako se
bodo razvile. Tudi, kar se mene same tiče, ker sem 15 let sedaj doma in sem doma delovala in
ustvarjala. Ampak, vsekakor, ta trenutek nisem s financami nikjer, da bi lahko rekla, da si bom
pa nekaj kupila, zdaj bom pa nekam tako šla. Ampak, vem, da me pot pelje in da rabim vse to
postavit in da postavljam popolnoma nov steber. In, hvaležna sem, da ste ob meni in bi rada
še od vas slišala, kako me vidite? Hvala.«
Takole. Vas popolnoma podpiram v takšni nameri ali odločitvi, ker čutite, da ste karmično izživeli
in zaključili določene dogodke.
To je ciklus, ki smo ga opevali. Se pravi, kjer je v življenju dobesedno postavljeno vse, nekako kot
po nekih deležih in ko ta delček zaključite, potem umetno podaljšujete svojo karmo ali pa jo celo
na novo ustvarjate. Vendar, ne greste na naslednje dogodke, ker le na koncu svoje lastne poti
ste srečni in ne nesrečni.
Kar se tiče vaših otrok. Vsekakor vam bom opeval takole:
S tem, kar boste vi tukaj zaključili in postavili, bodite pozorni!, boste karmično odbremenili in ne
obremenili, odbremenili ali razrešili neke dogodke, da se naprej na vašo kri mladosti znova neki
dogodek ne bo ponovil oziroma, da boste otroke razbremenili. Tako, da bodite ponosni na to,
kar ste se odločili oziroma začutili. Sledite temu toku dogodkov. Vsekakor pa vidim tesnejše
prijateljstvo in nek res iskren odnos, ki ga boste tudi uspešno postavili, kar pa bo velik doprinos
tudi za otroke, ker se bodo na ta način tudi svoji karmi nekako izognili.
Saj poznate!
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Ko se iz očeta in matere del energije zlije na otroka in, če starši ne zaključijo nekega procesa in
običajno ali občasno so vegetirali, obstali in se je vsa nesnaga ponovila v rodbini in se ponavlja iz
roda v rod. Zato nekateri pravijo, pravite ali pa so pravili, da ste uročena familija ali družina.
Vendar, temu ni tako. Saj vedno ne tako. Tako, da, po tej strani boste pa otroke razbremenili in
boste končno ta ciklus zaključili.
Vendar, otroci vas bodo podpirali. Oba. Tako, da vsekakor, vsekakor, tukaj vidim velik razcvet za
oba. Tako.
»Hvala iz srca.«
Prosim.
Kar izvolijo. Vprašajte naprej.
»Dober dan. Jaz se moram, prvič, zahvalit zaradi tega, ker sva bili s sestro lahko prisotni na teh
delavnicah in sva bili najbrž tudi obiskani oziroma počaščeni.«
Da.
»Vesela sem zato, ker lahko prebirava vašo literaturo, ki je dostopna na internetu. Me pa
zanima, če sva v tem času uspele kaj napredovat? Predvsem jaz s kristalčki? Hvala lepa za
vse!«
Takole.
Nas vedno veseli, ko vas je vedno več takšnih novih, svežih. Vendar, vedno tudi dodajamo za
nazaj marsikakšne daritve, da boste hitreje nadoknadili ali pridobili določene daritve, ki vas bodo
zgradile in nekako hitreje pognale v proces neke retrogradnje. Kar pomeni, da se bo vam v prid
vse skupaj odvijalo. S tem pa je tudi nas ali naša zahvala tista ali hvaležnost, ko gledamo nižino,
kako raste in doraste tudi nas.
Pri vaših kristalčkih še nekaj delčkov imate, vendar, v glavnini ste jih nekako že odmaknili.
Vendar, bodite pozorni, da greste po tehnikah, se pravi, da greste najprej pransko energijo,
potem kristalno energijo, se pravi, potem bodalo iz leve strani in okovala. Se pravi, da s tem
sebe povzdignete nad telesno strukturo, da višje zavibrirate in da počasi pričnete nadzorovati
telo.
Vendar, kristali so vsekakor pomembni in dobro vam gre, ker je v tej tehniki, se pravi,
odstranitev reptilske energije, ki je v možganih, v malih možganih, za vse tiste, ki tega še ne vedo
ali še morda niste slišali ali pa niso slišali. Se pravi, na tej bazi se odstranjuje reptilska energija ali
jajca ali leglo nečesa, kar je pripeto na vas. Zato imate mali možgan, ki je vrinjeni možgan – o
temu smo tudi že govorili, tako, da vsekakor, vsekakor nadaljujte s tem. To je nekaj, kar vas bo
razrešilo in nekako osvobodilo.
»Še enkrat hvala.«
Ponižno sprejemam vašo zahvalo.
»Pozdravljeni. Jaz bi se samo rada iz srca zahvalila za vse, kar sem dobila. Hvala lepa.«
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Smeh... Takole.
Če se še majčkeno ustavimo pri daritvah. Nekaj dni, predno pridete na delavnico ali na druženje,
ne vem, kako naj bi drugače to opeval, ste že obhajani. Točno se vidi, kdo bo prišel, kdo ne bo
prišel. Kako? Zakaj? Se pravi, vendar, tudi nekateri, ki potem ne pridejo, dobijo določene daritve.
Tako, da ste obhajani. Marsikateri že prej in se že predhodno pripravljajo neke drobne daritve,
glede na temo ali tematiko določenega področja, zato, da energija, ki jo na koncu dobite kot
daritev, se pravi, je tista, ki vas le še nekako dogradi ali vakuumira, da ni prevelikega vnosa teh
daritev naenkrat. In, to je nekaj, kar nekateri zaznavate že nekaj dni prej. Vsaj glavnina vas vseh,
kot vidim tukaj.
Izvolijo.
»Z ljubeznijo vas pozdravljam in vam vračam ljubezen. Hvala za vse daritve. Mene pa zanima,
ko se rodimo, dobimo od zgoraj in od spodaj neke programčke v sebe in imam občutek, da se z
nami nekdo ali nekaj igra. Pa tudi prebivalci Zemlje. Hvala za vse.«
Smeh... Vsekakor se marsikateri igrajo. Vendar, ne zato, da bi vas želeli nekako speljati na kriva
pota, vendar vas le preizkušajo v vaših odločitvah, ali ste res tako trdno odločeni in prepričani?
To je tako, kot bi nekako žebljiček zabili ali zarinili nekako v steno, potem pa boste pritrdili sliko.
Zagotovo boste najprej preizkusili, ali vse skupaj stoji trdno ali kompaktno. Morda pa žebljiček
prileze ven in ga boste ponovno pritrdili.
Tako je z vašim programom.
Tako, da, Jaz bi dejal takole:
Ni vse tako slabo kot se vidi na prvo oko. Vendar, pomembna je vaša odločitev in stati za vašo
mogočno odločitvijo. To pa je tisto, kar je najtežje. Zato marsikateri nekako nihajo gor in dol, se
spreminjajo in potem rušijo svojo harmonijo, ker si preprosto ne upajo zaupati, da imajo prav.
Potem pa pridejo majčkeno sile in majčkeno preizkušajo, zato, da se boste morda hitreje
premaknili naprej ali navzgor.
Takole. Izvolijo.
»Pozdravljeni. Najprej bi se vam prav lepo zahvalila za vse podano znanje, za vse darove.
Moram povedat, da imam kar majčkeno treme, spet. (smeh) Utrip mi je zrastel fejst, ne.
(smeh) Ampak. Zdaj, tako. Jaz bi najprej vprašala, če sem dejansko notranje predelala
nekdanje partnerstvo, ne. To je prvo.«
Da.
»Kot drugo bi pa vprašala. V bistvu je tako, ne. Vsi vemo, da v določenem trenutku v življenju
spoznamo svojo sorodno dušico.«
Da.
»Zdaj me pa zanima, če sem na pravi poti, če je on ta sorodna dušica, moja usoda? Pa, če je
številka 9 povezana z najinim odnosom? Hvala.«
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Takole. Greva najprej na davninsko.
V davnini ali dva dogodka sta še ostala, ki jih niste nekako ravno dobro predelali oziroma v sebi
še sprejeli. Vendar, vidim, da za leto, najkasneje dve, to samo po sebi odpade iz vas. Tako, da,
nikar se ne obremenjujte s tem.
Kot drugo, oseba, ki ste jo spoznali, vsekakor, vsekakor je dobra in nekako vas podpira in vas
gradi navzgor in ne nekako navzdol. Tako, da, oseba je zelo dobra in pozitivna za vas. Vendar si
upam trditi, da boste morda tudi vi še majčkeno zavihali rokave in morda poskušali dobiti še
nekaj boljšega od najboljšega, vendar je od vas odvisno, kaj boste dobili in koliko boste nekako
sprejemali. Vendar je oseba, ki nosi del vas, vendar ne glavnino, delček, ki je nekako v manjšini.
Vendar se dobro bosta nekako razumela ali nekako sprejemala.
Številka 9 je pravzaprav, ki se ponavlja ali obnavlja, je za vas zelo velikega pomena. Vendar ne
pomeni neskončnosti. To pomeni, že skozi število 9 vam kaže, da ni nosilec ali ni glavnina ali
glavni delež. Ko je nekako osmica, se pravi, ko se naredi še zadnji dodelani konec, se pravi, takrat
potem dobesedno veste, da dihate v enosti ene podobe. Je pa oseba, ki ste jo že v davnini tudi
poznali, ste dobro prijateljevali in imate dobre zapise, kar pa je to nekaj, kar vi, v temu življenju
rabite, da boste srečni in ne nesrečni. To pa je dobro za vas.
»Sam. A lahko samo...«
Izvolijo.
»Če sem prav razumela, to, to ste zdaj povezali s tem trenutnim odnosom?«
Da.
»...Ker, določene ovire obstajajo, a ne, zaradi tega sem vprašala, če je to to?«
Da. Da.
»Aha. OK. Hvala lepa.«
Več ne želim nekako opevati tukaj pred ljudmi.
»Lepo pozdravljeni. Tudi jaz bi se želela zahvalit za veličastnost teh trenutkov, ki jih delite z
nami in mi z vami. Sama bi pa rada postavila tudi eno vprašanje iz predhodne delavnice.
Takrat ste omenili, ko srečaš ta svoj drugi del, da se lahko zgodi, da sta oba v nekem šoku ali...
In, a je morda to možno, da se mi je zgodilo približno pred cca. 20-timi leti? Na nek način, v
tistem trenutku sem dobesedno okamenela, tako, da niti ena plus ena nisem mogla več seštet.
To me je blazno oviralo tudi skozi življenje in ti vzorci so se mi prenašali tudi naprej in verjetno
je tudi moja usoda potem bila precej obrnjena naokoli. Skozi življenje sem se učila skozi sebe in
sem nekje sestavljala skozi sebe, kakor sem pač najboljše znala. In zato sem zelo hvaležna za
vse to znanje, ki ga dobivam od vas. Me pa zanima tudi morda, ali se mi seveda po teh
delavnicah in druženjem z vami, skozi sanje izravnavajo nekatere karmične zadeve v lepem
smislu? Skozi nekatere osebe, ki sem na nek način še morda jaz razčistila, pa oni niso skozi
mene.«
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Da.
»In, pa, morda, ali je možno, da se mi neki dogodki iz preteklosti, ki so povezani z osebami, ki
sem jih prej omenjala, v sanjah ponavljajo…«
Ponavljajo.
»... in se ne razčistijo? Najlepša hvala. Pa se opravičujem za tremo.«
Ja. Takole. Kar se tiče partnerja oziroma tistega moškega, ki ste ga imeli v mislih. On je bil usojeni
moški in je nosil glavnino, tisto, po kateri ste vi hrepeneli. Vendar so ga predhodno postavili v
vaš ciklus in vas nekako majčkeno zbalansirali. Vendar, skozi življenje boste prišli tudi do celote
vsegá.
Skozi sanje, skozi sanje preživljate in izživite mnogo tegá, kar je ostalo nerazrešenega. To je
tisto, kjer, kot nekdo, ki je v podzavesti, se pravi, dobesedno postavlja dogodke in razrešuje, da
se dogodki končno odvijajo vam v prid. A hkrati vam so opozorilo oziroma nekakšen signal, da
nekaj še niste razrešili ali postavili tako, da je dobro oziroma zaključeno.
Vendar, vidim, da v obdobju že letošnjega leta boste to področje imeli v popolnosti zaprto.
Vidim nekako obdobje devetih mesecev in pol, se pravi, kjer imate to celoto tudi zaključeno.
Tako, da, nikar se ne obremenjujte s tem, če nekatera bitja delajo preko noči, da zapirajo ali
zaključujejo te dogodke, ker s tem potem se ne ponovijo v sedanjosti. Se pravi, v temu trenutku,
v kateremu pa vi, kot dnevna energija tudi živite.
»Hvala.«
Prosim.
»Lep pozdrav. In najlepša hvala za vse. Jaz imam pa eno mogoče malo drugačno vprašanje. In
sicer, zanima me, kako sodobna glasba vpliva na nas kot živa bitja? Namreč, zasledila sem, da
je pač velik debate o tem, da je pač sodobni inštrumenti, da so v bistvu vsi naravnani na 440
hercov, da bi morali biti na 423 hercov, zaradi tega, ker naj bi bila to vibracija Zemlje. In potem
se pojavlja pa še v bistvu 528 hercov, ki naj bi bila pa frekvenca, s katerimi, s katero naj bi
pravzaprav si pomagali gradit DNA. Kaj je pravzaprav na teh, kaj je pravzaprav resnica na
tem?«
Novi inštrumenti ali novosti so zato, da razgrajujejo oziroma raztapljajo ali uničujejo ravnovesje.
Ko imate določen zvok, ki vas dobesedno trga in nekako trga po energijah možganskega dela,
vsekakor niso dobri za vas. Moderni ali sodobni zvoki so bili umetno ustvarjeni zato, da rušijo
harmonijo.
Če se obrnete v stare inštrumente, se pravi, določeni stari inštrumenti, ki so jih v davnini poznali,
so bili taktično postavljeni in so vibrirali v harmoniji in ravnovesju z vami. Ko boste uporabljali
stare inštrumente, se boste spomnili vsegá, kako nekako harmonično gre v sodelovanje zemlja,
materija in glasba ali zvok.
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Tudi inštrumenti v davnini so bili postavljeni, ustvarjeni in skreirani tako, da so podpirali materijo
in jo vzpodbujali k nenehni obračanosti oziroma obračanju energije. S tem pa ste se tudi filtrirali,
čistili in nekako gradili sebe naprej in navzgor.
Kar pomislite!
Ko pridete v nekakšno ali filharmonijo, se pravi, kjer se ustvarja ta glasba, se pravi, iz starega
dela, se pravi, se vi popolnoma umirite in takrat pričnete kašljati, se pravi, in nenormalno ne
morete več obdržati normalnega dihanja, se pravi, se prične čiščenje ali filtriranje z zvokom. To
je tisto, kar je najbolj pomembnega!
Vendar, če bi vedno in redno imeli na možnosti ali na moči, se pravi, samo delfine ali vibracijo
delfina postaviti ob vašo materijo in vibrirati na isti frekvenci ali pa nekako prisluhniti njemu
samemu, bi dejansko že raztapljali telo in prenašali Čisto energijo, Izvirsko energijo, ne da bi
karkoli delali na duhovni ravni, bi se vse skupaj uravnovesili.
Pri vas na Zemlji pa delate ravno nasprotje. Uničujete tisto, ne vi, kot tukaj sedeči, vendar na
Zemlji uničujete tisto, kar daje harmonijo oziroma občutek popolnosti ali približek tistega, čemur
bi se morali vi približati in nekako odcepiti.
Tako, da, vzemite to nekako frekvenco, se pravi, in po temu modelu ali nekakšnemu vzorcu, če
smem tako opevati, delajte vse ostalo in boste vedno v ravnovesju z naravo, v ravnovesju z
drugimi telesi in predvsem boste imeli mir v notranjosti. Ker, sodobna glasba ruši, stara glasba
pa postavlja in umirja ali daje kompaktnost.
»Hvala.«
Prosim.
»Prav lep pozdrav. Najlepša hvala za vse vodstvo in za vso pomoč, ki že traja od 23. oktobra
2010, ker takrat mi je bilo res za umret.«
Smeh..
»Tisto, kar pa bi rada vprašala se pa navezuje, glede na to, da se je stvar uradno zaključila že
tri leta nazaj. Pa vendar, ob zdajšnjih, uradnih srečanjih z njegove strani je grozljivo in strašno
nasilno vedenje in obnašanje. In, me zanima, ali moram jaz še vseeno vse to, kar smo se danes,
kar ste nas naučili, pač, iti skoz z minulim partnerjem? Potem pa imam še eno vprašanje s
strani moje devetletne Rahelce – luknjice v ušesih, da ali ne?«
Smeh...
Takole. Gremo najprej na tisti moški delež. Vi ohranite umirjenost. To je bistvo ali jedro ali
osnova. Predvsem naredite pobiranje svojih deležev iz vas oziroma iz njega za sebe v vas. To je
bistvo ali zelo pomemben proces za vas.
Zakaj bi nekaj od nekoga nekako vlekli ali vili preko sebe, ko pa ni potrebno, da delate za druge?!
V temu procesu sedanjega časa ste, da zgradite sami sebe, da vi obstojite in da se sestavite. Vi,
kot osnova, se nikoli ne morete v popolnosti prenesti z drugimi deleži. Vi se morate na Zemlji
sestaviti v enostno ene podobe, ene celote, kot ste jo imeli nekoč in nekdaj. Zato je pomembno,
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da deleže, ki ne sodijo v vas, v temu delu življenja preprosto izpustite in se pomirite s tem
dejstvom. Zato naredite to, kar sem vam predhodno tudi svetoval. Vam bo koristilo.
Vendar, vsekakor, tudi nekateri privrženci – bolj, ko se boste odmikali od njih, bolj, ko boste
rastli, bolj, kot bo vaša energija izstopala iz njih, bolj bodo morda obupani ali izgubljeni. Tako, da,
nekateri bodo celo praskali, jokali in cvilili, vendar, ne obremenjujte se! Vsak ima svoje življenje.
Vsak ima svojo pot. Vi ste del svoje poti namenili temu, tako, da na tej podlagi vsekakor ne
imejte nobene slabe vesti. Vam dobro gre!
Kar se tiče luknjic v ušesu, naj bodo luknjice. Naj bodo lepa dekleta res lepa dekleta. Naj se
pockrljajo z malimi dekorji. Že davnini so tudi to nekako delali ali ustvarjali. Čeprav, celota naj bi
ostala celota. Vendar, tukaj ne poškodujete nekako ključnih osnov ali jedra. Vendar, vsekakor,
tudi če se boste kot ljubili, se lahko ljubite in »cartate« tudi preko ušeska, če je nekako luknjica v
ušesku.
Vendar, poskušajte narediti tako, da ne bo prevelika harmonija.
Se pravi, ušeska vsekakor ni dobro pretrgati po celi obli ali po celemu
zavihku. Se pravi, le v teh mešičkih. To je nekako še v mejah razumevanja ali
nekako neškodljivosti.
Če pa greste v trganje ušeska višje po temu spektru, se pravi, se pa potem
tudi čakre nekako trgajo in nekako ne uravnovešajo.
Kar pomeni, da potem lahko delate tudi težave na rodilih, spolovilu ali na katerih drugih deležih.
Tako, da, zgornjih ušeskov vsekakor ni dobro trgati ali nekako raztrgati.
Takole.
»Prisrčna hvala za vse.«
Prosim.
»Lepo, lepo pozdravljeni. Iskrena vam hvala za vašo pomoč in pa moč, da se je moja ločitev
tako lepo zaključila. Pa me zdaj zanima, a je zdaj že čas za usojeno pot?«
Da. Vendar, vi naredite tudi to pobiranje, da boste še iz partnerja pobrali iz tega življenja sami
sebe nazaj. Vendar, v zelo kratkemu času dobite tudi usojeno ljubezen, tako, da tukaj vsekakor
boste imeli življenje v dvoje, ker ste nekako, seveda tudi v troje.
Se pravi, ker tukaj se vidi, da boste imeli tudi to polovico sestavljeno.
Vendar, ne pozabite!
Poberite sami sebe ven iz tega moškega in še iz nekega, tako, da boste res imeli celoto
sestavljeno. Naj bo vaše vaše!
»Hvala lepa. A lahko tukaj se navežem še na prejšnje uhančke? Kaj pa tattooji na telesu?«
Dejal bom takole.
Tattooji so umetna energija, ki raztrgavajo ali delajo nesnago po telesni vibraciji.
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Saj si predstavljate?
Telo vibrira, se pravi, in teče po neki energiji. Kjer je telo nekako umetno trgano, se pravi,
energija se razpršuje in gre okoli tattooja. Energija čistosti teče vedno le po čisti energiji kože.
Vendar, pazite! Pazite, pazite, pazite!
Zelo pomembno je, kakšen je motiv tistega ali česar imate na telesni strukturi pritrjeno.
Če silhueta ali odtis časti demone, hudiče, smrt ali kaj takšnega, kar je v 75-ih procentih običajno
nekaj podanega, kjer so trni ali bodice, se na tattoo, bodite pozorni, na tattoo, oprijemlje
mirujoča energija. Na to mirujočo energijo se pripne podzemlje. V to podzemlje pa pridejo
bitja, ki potem dobesedno živijo kot priseski na vas, zato postajate divji, agresivni ali
popadljivi.
Če delate tattooje, jih delajte v mejah normalnega posipa!
Lepo prosim, bodite pozorni!
Delajte toliko, da bo dekorativno in ne prevladujoče. Se pravi, da ne boste preveliko količino
energije človeške telesne strukture zaustavili. Se pravi, ves čas mora biti vaša materija, se pravi,
več mora biti čiste materije kot pa popisane ali porisane ali tetovirane materije, da boste nekako
kar harmonično podajali navzgor.
Vendar, kakšna dekoracija tattooja zagotovo ne bo škodovala. Vendar, bodite pozorni, kaj daste
na tattoo, ker to je nekaj, kar celo življenje imate pripeto. Ne glede na to, če rastete zgoraj,
boste skozi tattoo, ki ga boste nosili preko celega vstajenja, množico bitij dobesedno tihotapili,
pretihotapili in na koncu koncev njim podarili del življenja. Tako, da imate ves čas tudi nekakšne
pripete energije, ki morda tudi ne sodijo v vas.
Zato bodite pozorni, kakšen tattoo boste dali. Naj ne bo preglomazen ali prevelik, naj ne bo
pretemen. Naj bo takšen, da vas nekako podpira in nekako poveličuje v Svetlobi ali v Luči.
Če pa ste v nasprotni strani, potem pa vsekakor je tisto nekaj zelo dobrega, da naredite za sebe.
Takole. Izvolijo.
»Lepo pozdravljeni. Najlepša hvala za vaše vodenje, za vaše učenje. Bi pa vprašala nekaj, kar
bi verjetno zanimalo te, ki se prvič srečujejo z vašo Besedo, objavljeno na internetu. In sicer me
zanima, ali je potrebno, da se vsaj udeležijo ene delavnice oziroma pridejo vsaj enkrat v stik z
vami osebno? Ali lahko preko kod, ki so skrite tukaj notri, v teh besedilih, tudi sebe sestavijo in
višje zavibrirajo? Hvala lepa.«
Gradivo je ves čas podano za vas. Tako nekako dostopno.
Vendar, ne zaradi nas, zaradi fizične Lane Pranerjeve ali Prunerjeve Gospode, ki se je zavestno
tako odločila za vas, za vse vas. Zato, da boste ali bodo imeli tudi tisti, ki morda nimajo možnosti,
priložnosti, še vedno graditi sebe.
Vsekakor, po teh zapisih, ki jih imate, se gradite. To je osnova ali odprtje. Vsem je to
omogočeno.
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Vendar, tisti, ki pridete v stik z nami, dobite določene daritve oziroma določene energije, ki vas
hitreje poženejo v proces in se namesto vas, dragi moji, tudi marsikaj izživi, ne da bi se vi tega
zavedali.
Na ta način se tudi razbremenite in zato tudi takšne spremembe tako hitro, na kratek čas. Da ne
boste mislili, da to kar pade nekako iz neba!
Tisti, ki pač delajo po teh zapisih, se pravi, ubirajo daljšo pot. Vendar, kadarkoli – bodite
pozorni!, kadarkoli se prebira gradivo, se odpirajo kanali, točno isti, kot so bili odprti tisti dan, ko
je bilo predavanje. Se pravi, identičen kanal se odpira, ne glede na to, kje prebirate gradivo in v
kakšno strukturo gledate ali pogledate.
Skozi to se pripnete navzgor, se pravi, in dobite določeno vodstvo, vendar ne tiste, ki smo bili na
dan samega predavanja z vami. To je zmotno! Vendar, mi na sam kanal ali na Višino, se pravi,
zelo preprosto opevam, da mi boste nekako lažje sledili, se pravi, dodelimo določena bitja, ki so
nekako potem na temu področju, ki odpirajo, sprejemajo, se pravi, kot nekakšen odzivnik in se
potem povezujejo tudi direktno z nami ali z vašimi vodniki. Vendar je morda malce bolj trda pot
ali malenkost bolj dolgotrajna, če se gradite sami.
Vendar, občasno se zgodi tudi to, da naša mala Lana preprosto usliši tudi tiste, ki delajo po
branju ali po gledanju in ne hodijo k nam, da jih obhaja, ko vidi, da se trudijo. Tako, da tudi za
tiste Ona osebno in ne mi, Ona osebno tudi poskrbi.
Tako, da, vsi dobite tudi nekaj daritev po Njeni strani. Tako, da, vsekakor je tudi nekaj odprtega
ali darovanega tudi po tej. Moram povedati! (smeh)
Izvolijo.
»Tudi jaz se iskreno zahvaljujem za vse vaše daritve, za vso vašo vodstvo, za vse lepo, kar ste
mi naredili zdaj v tem tednu, bom rekla, da sem videla takšne vzhode, sončne vzhode, ki jih še
nisem v svojem življenju. Res se zahvaljujem in bi rada povedala – tale tema, ki je bila danes,
je meni dejansko pisana na kožo. Jaz sem v tem življenju res preživela eno, eno tako kalvarijo,
ki bi jo rada povedala tudi drugim, da ne bi prišli do istih ali pa do podobnih stvari ...«
Izvolijo.
»... Jaz sem od moža morala zbežati, zato, ker sem bila na tem, da, če bi šla od njega in bi mu
to povedala, bi, on mi je že v naprej povedal, da me bo zadavil. Zato, ko sem dobila priložnost,
sem odšla in sem se zelo bala, kaj se bo potem zgodilo. Bom rekla, da mi je najstarejši sin pri
tem pomagal in sem mu iz srca hvaležna za vse, kar se je zgodilo. Bom pa rekla, da potem, ko
je tisto najhujše šlo mimo, sva se z možem zelo dobro dogovorila o vsem. In to, kar ste danes
povedali, da se ne grebeš za denar, bogastvo, ne vem, da nisi hudoben do nekoga, kljub temu,
da ti je dost težkega naredil v življenju, da so se mi potem stvari zelo dobro odvile. Prvič to, da
sva se o premoženju dogovorila in dokončno sklenila tisto, kar je potrebno, na polovico.
Otroka sta bila vedno zraven, tako, da sta me tudi mogoče potem tudi podpirala. In vse stvari,
kar sva se dogovorila, do danes, se je vse uresničilo. Bom rekla, da sem, isto, kot ste vi rekli, da
se mi je, Vesolje mi je podalo več, kot sem imela. Danes tudi z veseljem delim drugim, zato, ker
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vem, kako hudo je, če nimaš. In bom rekla, da pa, bi pa eno vprašanje rada še vprašala. Midva
sva bila poročena cerkveno in ...«
Civilno.
»... civilno. Zdaj, civilno sva se razvezala kar kmalu, cerkveno ste mi pa zdaj priporočali, da
tudi to naredim. Rada bi pa z njemu ta odnos, to mi je pa zelo pomembno, ker sem danes
slišala, da z njemu pridem enkrat, kaj vi pravite? Da pridem še z njim v stik, pa se mogoče na
koncu lepo pogovoriva, pa poveva si, da sva tudi imela neke, neke trenutke v življenju, ko smo
se imeli lepo. Ali naj to pustim in naj poberem tisto, kar je moje in grem naprej? Hvala vam.«
Takole.
Ponižna zahvala za vašo iskreno izpoved. Vendar, vidite, da to deluje. Preizkušeno pri vas.
Zagotovo deluje pri vsakomur.
Zelo modro nekako razmišljate, sodelujete in nekako posredujete.
Jaz bi vam svetoval:
Zagotovo se morate razvezati tudi po nekaki poroki cerkve. To je tisto, kar vas nekako še veže in
hkrati tudi na koncu razveže. Na koncu ohranite ta prijateljski odnos. To je bistvo, zaključek jedra
ali osnove. Nikoli ne veste, kdaj se boste srečali in boste lahko drug drugemu pogledali v oči,
vendar, osvoboditev in prenos in zaprtost, se pravi, brez posredovanja kogarkoli je to, da
zmorete na koncu iz smrtnega sovraštva narediti prijazen odnos. In tako se vi potem več ne
vračate na Zemljo, brez kakršnegakoli posredovanja.
Se pravi, če zmorete iz slabega narediti dobro in na koncu spraviti začetek, ko ste se spoznali
in zaključek v to ravnovesje, je zmaga popolna in nihče več vas ne more pognati v ponovno
rojstvo ali vstajenje. Tudi, če ostajajo določeni drobni delčki zapisov nekako razprti ali odprti.
To je osnova, da vi sploh zmorete prestopiti iz glavnine. Tako, da se potem drobni delčki lahko
spojijo nazaj in vas drugi preprosto izpustijo iz procesa. To je osnova Razsvetljenstva ali
Razodetja. To si pomnite in zapomnite!
Vsekakor, vsekakor pa vidim, da boste uspešno zaključili tudi to. Vidim tudi nek klepet ob neki
kavici, tako, da vidim, da bo vaša zmaga popolna zmaga.
»Iskrena zahvala.«
Prosim.
»Lep pozdrav še z moje strani. Spoštovani, res, iskrena hvala za vašo modrost, za vaše
blagoslove vsakemu izmed nas, v naši družini. Pa imam eno vprašanje v zvezi s to temo. In
sicer, enkrat ste mi na individualnem srečanju omenili, da imam nekaj za pobrat tudi pri
svojem očetu. Govora je bilo o nekem srečanju, pa me zdaj, glede na to, kar ste mi povedali,
sprašujem, ali jaz lahko s to, s takim načinom opravim tudi to? Hvala.«
Lahko.
Vsekakor, naredite to. Vendar, vzemite ne plamenico sveče, vendar sončni zaton. Ob sončnemu
zatonu, se pravi, si naredite in vzemite čas za to in poberite tudi to. Tako, da vsekakor lahko
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naredite pobiranje tudi na tej strani, vendar, res sončni zaton! Da ne boste zamenjali vzhod ali
vzhajanje sonca, ki je namenjeno čisto nečemu drugemu.
Vzemite zaton, kjer se zahaja, kjer se zaključuje tok dneva, kjer se zaključuje določen proces.
Tako, da vsekakor boste zmogli tudi to uspešno postaviti.
Vendar, ne spreglejte!
Tudi nekaj drobcev imate v materi. Tudi tam, prosim, poberite!
Izvolijo.
»Lepa hvala. Lepo pozdravljeni. Prenašam najprej zahvalo, prisrčno zahvalo od prijateljice, ki
je zaradi vas in zaradi Lane dobila voljo do življenja. Potem imam drugo vprašanje, zelo na
kratko, prosim. Prijateljica je imela zelo doživete sanje. So bile to preroške sanje? Se bo ta
dogodek v resnici zgodil?«
Najprej – sprejemamo ponižno zahvalo vseh nas od vas. Kakorkoli že, je prav!
So preroške sanje in se bodo udejstvovale oziroma udejanile le, če jih bo ozavestila in jih nekako
spustila skozi retrogradnjo. To je svarilo ali opozorilo, kar pomeni, da dogodke lahko
nadzorujete, če jih opazujete in z njimi sodelujete. Se pravi, se točno vidi, kaj prihaja, kaj odhaja.
Vendar, vsekakor vidim, da bo neka oseba dobro naredila, tako, da bo nekako zbalansirala ali
harmonično postavila odnos. Vendar, to so nekako opozorilne ali svarilne sanje ali pa kakorkoli
že vidim to.
»Ali lahko še eno...«
Izvolijo.
»...Ko smo prišli na Zemljo, smo običajno prišli z usojenim partnerjem...«
Da.
»... povedali ste večkrat, da so pa nekateri ljudje bili razdeljeni na več delov. Zakaj?«
Tisti, ki so visoko vibrirali, se pravi, ki so res visoke vibracije, so jih dobesedno razdelili na več
delov.
Si predstavljate, da vas dobesedno, kot nekakšno sladkorno peno, saj poznate tisto, ki jo navijete
z nekimi sladili, dobesedno razdelijo na več pozicij.
Zakaj?
Ker je vaša energija, se pravi, tako mogočno in sijoča, da bi zrušila in nekako razrešila marsikaj
hipoma. S tem, če bi bila energija prevelika, bi dejansko naredila več škode kot koristi v nižji
vibraciji.
To je en del le tega, nekakšnega razpoznavanja.

39

Kot drugo pa je, kjer se razdelijo najboljši od najboljših na več delov, se pravi, je s tem njihova
pomoč ali predanost večjim številom bitij in večjim situacijam hkrati se lahko razrešuje in
pomaga.
In, ker ste vi prišli kot pomočniki in niste osnova na Zemlji, se pravi, to velja za vse tiste, ki
prihajate na Zemljo in niste osnova iz Zemlje, se pravi, so vas na ta način še bolj obtežili, da so
vam še več drugih delčkov naložili. S tem pa ste lahko, takozvano, večim pomagali, v resnici pa
so vas za daljše življenjsko obdobje potisnili v razkroj oziroma v zemeljsko ujetost. To pa je bilo
nekaj, kar ni bilo prvotno plansko postavljeno.
»Hvala lepa.«
Tako.
»Dober dan.«
Pozdravljeni.
»Še enkrat dober dan. Se opravičujem za tole zadrego.« (op. težave z mikrofonom).
Nič hudega.
»... Hvala, ker sem lahko danes tukaj in za vse darove, za blagoslove. Pohvalila in pa zahvalila
bi se pa tudi gospe Mileni, ki za vse nas, pa za vse ljudi, ki pač to berejo na internetu, zelo s
srcem napiše vse to, kar vi poveste. Ji res iz srca hvala in čutim, da je prav, da slišijo, da ona,
pač, to se res trudi. Tako, da, res, hvala. Ker tudi, pač, je to velik dela vloženega. To bi bilo pač,
kar bi želela povedat in se tudi ji zahvalit. Potem imam pa eno vprašanje. Velikokrat o teh
reptilskih jajčkih govorimo. Pa imam že v sebi nekaj časa eno, pač, vprašanje – a imajo vsa
bitja na Zemlji reptilska jajčka, kaj imajo reptili? Pa potem otroci, ki se zdaj rojevajo? Ali so oni
kaj drugačni od nas? Ali so, pač, brez tega? Mogoče, no, če bi tole malo razložili? Hvala lepa.«
Takole.
Najprej, da vam malce prišepnem. Tematiko, kar se tiče gospe Milene ste mi majčkeno izmaknili
izpod jezička ali besede. To sem nekako prihranil za konec. Vendar, kakorkoli že, tudi sam sem se
želel osebno in zasebno zahvaliti vsem tistim, ki sodelujejo v procesu, da nekako nastaja to, kar
pač nastaja – ali glede pisane Besede ali glede snemanja, se pravi, glede predanosti vsem in
vsakomur, ki prispevate, da pomagate, ker skozi vas nekako gre Beseda od nas na vas in potem
še znova v daljši čas tudi do drugih, ki so nekako preko spleta tako ali drugače povezani z vami ali
z nami. Tako, da, res ponižna zahvala. Tukaj ste me malce prehiteli.
Kot tretje ali kot drugo področje, se pravi, sedaj je vse nekako kar zavreščalo tukaj v ozadju
(smeh), cela, popolna zmeda. Samo, da se mi nekako umirijo tukaj energije. Se pravi, sedaj so se
mi potrgale povezave. Mi lahko še enkrat prišepnete drugi del vašega vprašanja? Nekateri
novinčki so nekako potrgali... (smeh)
»Se opravičujem, res. Še enkrat, iz srca oprostite. Prosim, če razumete mojo zadrego.«
Da. Nič hudega. (smeh)
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»Želela sem vprašat o reptilskih jajčkih, če imajo vsi ljudje na Zemlji reptilska ...«
Tako.
»... jajčka in kaj oni imajo, če tega nimajo... »
Tako.
»Pa še drugo vprašanje, za otroke, ki se rojevajo? Hvala.«
Da. Vidim. Sedaj so se sestavili nazaj. (smeh) Nekateri so zaploskali in pozabili na povezavo, na
spodnji del (smeh) mene samega, tako, da, res se tudi Jaz opravičujem za to, vendar, vsekakor
takole:
Vsi tisti, ki imajo mali možgan, žal, imajo tudi reptilski možgan.
Nekateri otroci se celo prebudijo ali nekako zbudijo z reptilsko energijo. Se pravi, jo imajo
utelešeno. Vendar, utelešeno jo imajo le tisti, le tisti, ki imajo v predhodnem življenju to
prebujeno. Se pravi, zaradi takšnih ali drugačnih skušnjav ali preizkušenj, kjer je prišlo do
utelešenja, se pravi, do prevladanja reptilske energije nad osnovo ali nad jedrom, se pravi, se
potem znova vse skupaj porodi ali nekako utelešeno v novemu rojstvu zgodi.
Zato nekateri otroci dobesedno pridejo z reptilsko energijo ali z utelešenim reptilom tudi na
površje. Ali pa s katero drugo energijo.
Žal, v nadaljevanju – dokler bo obstajal mali možgan, bodo oni imeli osnovo ali jedro toliko
časa, dokler bo ustvarjen njihov program. Oni so bili tisti, ki so zavestno, tako ali drugače,
vstopili v program ustvarjanja. Vendar, prvotno, kot prvi ali osnovni, niso bili oni v nasilnosti
samega programa ustvarjanja, vendar so mešali, klonirali nekako dve vrsti in skozi to je
pravzaprav nastala nekaka polovična obla.
Vendar, kaj več ne želim opevati, glede na to, da je bila velika vojna v ozvezdju, kjer je prišlo
masovno do, do vojn – takšnih in drugačnih, do izgub in poraženosti. Se pravi, to je področje, v
katerega danes ne bi ravno zahajal. Vendar so oni dobili pravico in možnost do utelešenja,
vendar takšne, da imajo v ozadju možnost sebe podajati. Vendar od osnove ali od zadnjega
utelešenega jedra, se pravi, pa je odvisno, komu bo prisluhnil – ali reptilu ali instinktu ali pa
preprosto le sam sebi. Tako, da človek človečanstva ima v zadnjemu obdobju preprosto odprto
pot, kar pa jo nikoli, do predhodnih utelešanj nikoli ni imel. Kar pa pomeni vašo zmago.
Takole. Izvolijo.
»Lepo, lepo pozdravljeni. Najlepše se vam zahvaljujem za vse darove in hvala, ker ste stali ob
strani pri moji razvezi. Zdaj imam pa eno vprašanje glede enega moškega, ki ste mi dejali, da
bi bilo dobro, da bi bila skupaj, ker ima neke moje dele. Vendar je po službeni plati zdajle prišlo
kar do enega velikega konflikta in mislim, da jaz ne bom želela zaradi tega nič imet z njim in
me zanima, če lahko jaz iz njega poberem na način, kot ste razložili? In, kaj mogoče, če lahko
kaj prišepnete, kako lahko kaj razrešim to, kar se je zgodilo? Hvala.«
(smeh)
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Ravno gledam situacijo, kaj se je pravzaprav dogajalo. Dosti prizadetosti in še neki dogodek se
bo zgodil ali odvil, tako, da nikar se preveč srčno ne vežite na to in nikar pregloboko ne pojdite v
to, da vas rani ali prizadane. To je pač nekaj, kar je bilo postavljenega.
Pojdite preko tegá. Vendar, kar se da, hitro poberite sami sebe iz tegá in se s tem zaprite,
njegove deleže pa skozi to odpustite. Tako, da, naredite to v nekaj kratkih dnevih, ko boste
nekako sproščeni in boste morda sami, zunaj v naravi, naredite to pot s sončnim zatonom.
»Hvala. A lahko samo še nekaj?«
Izvolijo.
»Bi se navezala na ta tattoo. Ker jaz imam tattoo in me zanima, če je v redu? Ali, kako je zdaj s
tem? Hvala.«
(smeh)
Sedaj je na vas že kar nekaj časa, tako, da živite z njim. Vendar, vsekakor bi bilo dobro nekaj
pretrgati. Vam bom Jaz nekaj naredil. V spodnji podlagi naložil neko energijo spodaj, da se bo to
nekako drugače vibriralo. Vendar, vsekakor vas podpira, pa je kljub temu zelo lepotno in
dekorativno. Tako, da, kar bodite ponosni na to, kar imate.
»Hvala.«
»Lepo pozdravljeni.«
Tudi vi.
»Najlepša hvala za vse darove in to čudovito učenje, ki ga dajete, in za katerega čutim, da je
to res tisto, kar potrebujem. Imela bi pa vprašanje glede svojih sanj. Namreč, kadarkoli se mi
zgodijo sanje, je to povezano ponavadi z neko osebo, ki mi je zelo draga. In potem se mi
zgodijo, ponavadi, neke dobre stvari. Zdaj me pa zanima – pred nedavnim sem sanjala o
svojem avtomobilčku, kako je na eni strani malo popraskan, na drugi strani ima pa zelo
globoko odrgnino čez celo stran. To se pravi, na levi strani ima to globoko odrgnino. Kaj naj bi
to pomenilo?«
To vam govori, da boste izgubili neki denar. Nekaj denarja bo šlo za nekaj od vas. Na vaši strani
je ta ureznina ali odrgnina, stran od vas. Vendar, po drugi strani boste nekaj malega dobili.
Vendar, več izgubili.
Tako, da, bodite pozorni na svoje finance, kako jih boste obračali. To je pravzaprav prispodoba
tegá. Morda boste celo za nekoga nekaj plačali, vendar bo nekako to kot nekaj, kar ne boste
želeli, a boste kljub vsemu, na takšen način tudi pomagali. Tako, da vam kaže po tej strani izguba
denarja.
Predvsem pa bodite pozorni ali previdni, da ne boste nekomu posodili in pričakovali, da bo po
manjših obrokih ali po manjšemu rezu podajal nazaj k vam, ker nikakor tega denarja v celoti ne
boste dobili nazaj, kar nekaj časa ali pa skorajda nikoli. To govorijo vaše sanje.
»Hvala lepa. Pa še nekaj bi.«
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Izvolijo.
»Zadnje čase me precej muči nespečnost. Spim, tako nekaj tri ure, potem je pa vprašanje,
koliko še spim. Dostikrat potem vstanem, pa kaj delam in potem grem nazaj spat. In me to, po
eni strani, zelo ovira pri teh pranskih vajah v jutranjem času, ker ne vem, kdaj bi jih človek
naredil? Takrat, ko se ta prvič zbudim? Ali, da jih naredim dvakrat, ko se prvič zbudim ali
potem naslednjič? Tako, da ne vem, kaj bi s to – zakaj ta nespečnost? In kako s temi pranskimi
vajami v tem primeru?«
Jaz bom dejal takole:
Če vam gode ali pogode, naredite jih desetkrat, ko vstajate in spite. Vendar, vam ni potrebno
tegá.
Bi vam svetoval, da takrat, tik, predno se boste dokončno odločili, da boste vstali, se pravi, ko
boste še majčkeno podremuckali, se pravi, da jih nekako napravite. Ker potem je tok dela, se
pravi, ali življenja v ta vsakdan, se pravi, ko iz nočnega časa vstopite v jutranji čas. Sredi noči tako
ali tako vlada tema oziroma druga bitja in ko nekako sonce vzhaja, takrat je primerno delati
pranske vaje in takrat tudi ta dnevna bitja pravzaprav povlečete v notranjost.
Tako, da Jaz bi vam dejal – predno se boste dokončno odločili, da boste prenehali spati, takrat
jih naredite. Vendar, enkrat je dovolj. Če pa boste želeli, pa lahko tudi večkrat, vendar ni
potrebno. (smeh)
»Hvala lepa.«
Tako.
»Lepo pozdravljeni. Najlepša hvala za vse darove. Imam pa tole vprašanje – zanima me, zakaj
nekateri ljudje, ko se pogovarjajo z mano, ne morejo gledati v oči, ampak gledajo stran?«
Zelo zanimivo vprašanje.
Poglejte!
Preko oči se povezujejo identični. Tisti, ki so drugačni.
Si predstavljate?
Imate energije, ki se odbijajo. Vendar, preko oči se da vstopiti v sistem, preko oči se da izstopiti
iz telesa ali iz sistema. Preko oči se ulovi, polovi, dobi vse. Vse se dogaja ali osnova vsegá gre
preko oči.
Tako, da tisti ali tista bitja, ki preprosto niso višje vibrirna in v čisti smeri, skorajda običajno niso
zmožna gledati v oči.
Vendar, tudi, kadar je človek, kakšen posameznik v retrogradnji, se občasno, kadar se umiri in
zbira misli, se pravi, da ne boste zamenjali, se običajno tudi majčkeno proč odmika, da lažje zbira
vaše misli. Ker vaš pogled je lahko rentgenski pogled, ki se ga niti ne zavedate in prodre v
njegove misli in na podlagi tegá on zelo težko razmišlja, sestavlja, doume ali razume. Kot, da bi
ga zmedli.
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Vendar, kadar so identične energije, se vedno povezujete preko oči, se pravi, kjer je skupen cilj,
skupen interes. Kjer je čistost, bom dejal tako, kjer je čistost cilja, se pravi, bo vedno človek
gledal v oči.
Tam, kjer te čistosti ni, žal, energija človeka ali ljudi ne zmore gledati v človeške oči. Tako, da
tukaj je pač temu tako.
Tako.
»Hvala lepa.«
Takole.
Jaz mislim, da smo za danes naredili več kot dovolj.
Mnogo smo vam podarili. Mnogo smo vam razgrnili. Mnogo smo vam nekako razjasnili. Tako, da
upam in želim, da bo tematika, kakor vidim, bo padla na plodna tla, če se smem tako majčkeno
pošaliti.
Vendar, ne bodite v skrbeh kaj in kako bo. Sledite toku dogodkov. V življenju vam dogodki
sledijo samodejno, kar pomeni, da tisto, kar je dobro za vas pride samo do vas. Pa tudi, če je
to pravzaprav odločitev po ločitvi. To si pomnite in zapomnite!
S tem zaključujete del ciklusa. Zavedajte se. Ozavestite se, da ste tukaj zato, da zaključujete
proces. Uživali pa boste, ko boste prišli do zaključka teh karmičnih delčkov ali pa pomoči drugim,
kot smo vam na samemu začetku opevali.
Hkrati pa za zaključek bi se res srčno rad zahvalil vsem tistim, ki sodelujete z nami. Nas je kar
nekaj povezanih. In vsi tisti, ki res sami sebe predajate v to, da tudi drugi imajo nekaj od tegá,
res, prisrčna zahvala.
Zato vam občasno prinašamo tudi daritve in potem imate zlate sence ali pa dvojne sence, kot pri
nekaterih moških je bilo videno. Vendar, to so naše daritve za vse vas, ki se dobrosrčno dajete za
nas.
Želim vam veliko lepega, predvsem pa veliko miru in modrosti v svojih odločitvah in nikoli
ničesar ne prelagajte na druge, če lahko vi opravite za sebe in namesto drugih!
Lepo pozdravljeni.

(Druženje sta z glasbenim prispevkom zaključila Lara in Žan Šlibar)

44

