DEVIŠKA ENERGIJA
Lana, Vrhnika, 20. december 2014
Samo še malo prosim. Takole.
Najprej en lep, topel, srčen pozdrav znova od vseh Tistih, kateri Smo se danes za vas ali nocoj
pri nas – pri nas je namreč ravno sredi noči, pri vas pa sredi prijetnega jutra, tudi končno
znova zbrali.
Glede na to, da je tematika res nekako malce prevzetna, nekako morda tudi osupljiva, Bomo
skozi tematiko, skozi katero Bomo šli, spoznavali in razkrivali morda nov svet ali pa nekako se
spominjali ali opomnili na marsikaj, kar je morda še nerazkritega. Zato so danes dodelili Meni
to čast, da Sem si nekako izboril morda tudi mesto v popolni Ljubezni ali predanosti.
Moje imenovanje je pravzaprav le Jorgovanski Vladni mož, najmlajši izmed vseh tukaj
zbranih, Sem pravzaprav prav Jaz. Da boste morda nekako imeli približek vsegá, kar se tukaj
zbira ali pa nabira. Vendar, stara duša več milijonov milijardnih let, pa vendar najmlajša duša
Vstajiteljstva ali Vstajenja.
Ta čast Ljubezni ali nekakšnega suporta, upam, da Bomo dobro prevajali, pravzaprav pripada
tudi Meni. Običajno moramo malce uvoda tudi narediti zato, da se nekako telesna energija
popolnoma umiri, ker drugače Mi bo Nekdo kar vzdrgetal tukaj naokoli. Tako, da vsekakor
moram kaj lepega opevati, predno nekako popolnoma pričnem. Takšen je pač pri nas star
svet, svet Nekoga, katerega zasedemo v Ljubezni ali Predanosti preko tega Telesa. Saj veste,
kako je to.
Deviška energija je pravzaprav najbolj sveta energija. In okoli te svete energije, glede na to,
da imate nekako tako umetno, a hkrati srčno izbrani ta čas, božični čas svetih, Ljubezni in še
marsičesa in tudi deviške energije, o kateri in za katero se bo skrivala marsikatera skrivnost,
tančica, katero Bomo danes, nocoj, za vas tudi razkrivali.
DEVIŠKA ENERGIJA ali DEVIŠKI CVET
Kakorkoli že. Deviška energija je nič drugega kot edina in prva vstajiteljska energija. Ko
nastane plod, ženski plod, drage moje, vse se prične in konča pri ženskemu plodu, boste
dejansko doumele, kako žlahtne, kako častne in kako zelo blagoslovljene ste te energije. Žal,
mnogo bolj kot pa moški svet.
Zato, drage moje, danes bo ta tematika še posebej namenjena vam, a hkrati v poduk vsem
moškim, da boste morda bolj spoštovali ženski svet, a hkrati, spoštovalo in spoštljivo
sprejemali tisto, kar imate v sebi – deviški cvet.
Deviška energija je namreč energija, katera se nekako nahaja in sestavlja v času rasti,
plodnosti in rodnosti. Ko namreč nastane plod, ko nastane ženski plod, nastaja tudi
membrana. Deviška kožica, kot ji pravimo, upam, da Sem našel pravi izraz, je pravzaprav ta
deviška postavitev. Vendar, tik pred materijo, tik pred materijo se namreč vije in rije pečat,
pečat deviškega cveta ali deviška energija.
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To je nekako,
približno tako
velika kepa,
tako velika
kepa ali tako
nekako kotaliva energija, katera seže kot od kosti medeničnega dna, pa vse do zunanjega
boka ali nekako tega kostnega predela.
Deviška energija je pravzaprav energija tik med, pred membrano in se nekako naslanja ali
vibrira pred njo.
Deviška energija je namreč bitje, katero je, ko se izbere plod, tudi vstopiteljsko oziroma
vstopi v notranjost in se takoj zvakuumira.
Deviška energija je torej energija pred membrano in je preko membrane, kot biček,
speljana v osrčje maternice. V osrčju ali v sredini maternice, ničesar ali od ničesar, vibrira
nekakšen jajček kot nekakšen prisesek. In ta jajček je tako droben, da ga s prostim očesom
skorajda ne vidite. Če pa se energetsko povežete in če morda le z mislimi sledite ali sledite
vsi tisti, tudi moški boste vedeli o čem govorim, se pravi, ga boste tudi v temu času videli.
Energija je namreč skozi vrat pretečena v notranjost maternice in v sredini je nekakšno
jajce. To jajce je tako speljano, da ni gladko, vendar je tako kot sončni žarek oziroma laski,
kot nekako gibljiva enota, kako bi se nekako približno imenovali, kot vetrnica v vodi. Si
predstavljate? Katera vetrnica, katera ima neke lovke, kateri se gibajo. Ravno tako ima to
jajčkasto obliko, se pravi, takšno obliko, kot nekakšne rahle pahljače.
Vendar, ta energija se ves čas vrtinči, tako v takšno smer, se pravi, kot bi iz desne proti levi
se sukala v koncentričnemu krogu spiralaste oblike ta energija.
Ta energija se spiralasto giba in nagiba. In, ko se nekako giba in nagiba v takšni spirali, se
nekako odpira tuljava, kot nekakšna širina. In ta tuljava gre namreč iz notranjosti navzven
proti spolni čakri. In preko spolne čakre je v osrčju pravzaprav vpeta neka druga nit, drugega
bitja, katero je speče in vakuumira pravzaprav prav to spolno čakro.
Zato tudi čakra skupaj je nekako vpeta in stojna.
Namreč, tako kot poznate, čakre so prehodi. Čakre so bitja. Čakre so tuljave. Čakre so
preprosto le energije. Energija je preprosto le misel. Misel pa je znova le energija. Tako ves
svet pravzaprav stoji.
Vibracija čakre, se pravi, pa se giba tako, rahlo navzven, znova v spiralnemu toku. Pri
nekaterih se giba v levo smer, pri nekaterih v desno smer. To ni pomembno!
Pomembno je, v kateremu toku ali je ženska v sprejemanju ljubezni, se pravi, ali pa v
zavračanju ljubezni ali samopodobe, se čakra, primerno temu, tudi vrtinči.
Ne Bom opeval, komu se katera čakra v katero smer nekako vrtinči. Vendar, vse naj bi se
harmoniziralo pravzaprav v smer vašega urinega nekakšnega smernega kazalca oziroma v
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takšni smeri, se pravi, od vrha proti desni, proti levi. Se pravi, v takšni smeri naj bi
harmonizirale se vse čakre.
Ko pa bitje sebe sprogramira v programu, pa se prične vrtinčiti v obratno smer. Takrat imate
težave s samopodobo, s sprejemanjem, z oddajanjem ali sprejemanjem ljubezni. Se pravi, s
pogledom na življenje, z mislimi. Se pravi, takrat imate čakre vrtinčene v drugo smer.
Kar pomeni, takoj, ko pogledate človeško energijo ali strukturo, vidite, v katero smer se
pravzaprav energija vrtinči. In, če se vrtinči v drugo smer, v nasprotno smer, se pravi, tam
ima človeška podoba zapise, katere mora sharmonizirati ali uravnovešati.
Preko te spolne čakre je torej bitje, katero je pravzaprav prehajajoče in dela prehod ali
predor. Torej, v osrčju tegá je torej drugo bitje, drugi las, katera je energija, katera je znova
vpeta drug preko drugega kot znova nekakšen lasek, vpet v osrčje notranjosti maternice, na
točno isti center, na isto jajce, če se smem tako pošaliti.
Torej, energija ljubezni se torej sestoji v osrčju vaše maternice.
Bodite pozorni!
Ko se pričneta ta dva jajca nekako medsebojno povezovati ali prepletati, se prvič zgodi
preboj ali prebujenje. Vendar ne v razsvetljenju. V ljubezni.
In ko se tukaj namreč prične preboj gibanja te energije, vi začutite na srcu ljubezen ali v
notranjosti nekakšno ščemenje.
Pojdite v spominu nazaj v otroška, mladostna leta, ko ste se prvič zaljubili. Kje vas je
pravzaprav zaščemelo? Tukaj, v trebušnemu predelu, spodaj, čisto vsakogar.
Ženske imajo torej takšno postavitev.
SPOLNA ENERGIJA – MOŠKI
Bodite pozorni!
Moški imajo skorajda identično postavitev, le da grejo rahlo preko popka v
notranjost, ta spolna energija. Se pravi, ta spolna čakra ni vpeta v maternico,
ker jo pravzaprav moški nekako nima, vendar je spolna energija, jajček vpet –
se pravi, spolna čakra v notranjosti, rahlo pod popkom in se energija tega
jajca, ali shramba ali stičišče, steka v popek. Se pravi, v to popkovno energijo.
In iz popkovne energije se nekako iz njega, tako kot bi se nekako razprli, stali rahlo
razkoračeno, se pravi, bi iz sredine se stekla nit nekakšnega nihala. Nihala ali nihalna nit.
Se pravi, tako ima moški povezavo v zunanjosti oziroma ta preboj teh niti.
Ženska ima v sebi, tik pred membrano, energijo.
Energija, katera je približno takole široka ali takole gibljiva. To je približno od
5 do 9 centimetrov, različno od starosti ali zrelosti.

Bolj, ko je mlado telo, bolj je široka energija. Bolj, ko je zrelo in nekako bolj popolno
izoblikovano telo, bolj se energija širi in gosti. In je tanjša, navidezno.
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Ta energija je pravzaprav tako, kot bi dali nekakšen želirni bombon. Hm, kako simpatično.
Vendar, tega prevoda ne Bom naredil. (smeh)
Zelo. Lahko vam povemo, da so Mi dali zelo, je prijeten dokaz, kar nerodno Mi je malce
opevati. Vendar, saj poznate silikonske vložke pri ženskah, tiste, katere vstavljajo ali nekako
zastavljajo in v notranjosti daste tisto vodo ali tisto nekaj, kar pač vstavijo kot neko tekočino
v notranjosti in to se giba. Si predstavljate? Vsi to poznate. Bom prevedel, da boste vedeli,
zakaj Mi je bilo malce neprijetno.
Kot bi dali en takšen vložek ali takšen želirni bombon pred to plastjo te membrane, se pravi,
tako se giba identično v takšnemu kompaktnemu ovoju ta energija, katera je vpeta preko
notranjosti, preko vrata v ta sredinski predel maternice.
Ko se prvič zaljubite, se ta energija prebudi. Vendar ne jajček. Vendar ta zunanjost zazna
signal membrane, katera prihaja iz strasti, pazite to!, moškega.
Ker moški, Bom dejal zelo, nekako neprijetno, ne razmišljate z zgornjo postavitvijo, vendar s
spodnjo postavitvijo, se vedno zgodi odboj preko moškega penisa navzven in se odda
frekvenca neke niti. In skozi to nit se odzove ali prebudi prav to bitje tega gibajočega se
stanja. In ko zazna vaše vzburjenje, se pravi ali vas, od vas tisto nekaj, tisti signal, se ta želirni
bombon prične gibati. In takoj, ko se prične gibati, se po niti prebudi ta jajček, odda
frekvenco, se zavibrira, se sprosti spolna energija in se iz ženske pripne na moškega, tik pod
popkom in od moškega se pripne v spolni organ. Se pravi, kot, da bi šli v notranjost moškega
in po njegovemu penisu navzven, skozi tisto malo luknjico, se pravi, se oddaja signal in se
poveže bitje preko bitja.
In v tistemu trenutku, ko se naredi ta povezava, se pri vas prične vrtinčenje energije.
Spomnite in opomnite se, kaj se je zgodilo, ko ste se zaljubili?
Pričelo vas je vrtinčiti tukaj v notranjosti. Pričeli ste se omotično vesti. Postalo vam je slabo.
Pričele so se vam nekako tresti nogice ali tla pod nogami. Pričelo vam je vse ščemeti v ušesih,
pred očmi in niste več nič videli. In postali ste zaljubljeni.
Hip za tem se prične odzvanjati možgan. Ali je prav ali ni prav? Nadzor! Tako pač ta svet stoji.
Nihče ni nikoli razmišljal s srčno energijo, predno se ni odzval najprej možgan. Kar pomeni,
da signal tega vrtinčenja energije se sprosti v zgornji predel prekata, direktno v možgan in iz
možgana, se pravi, ko možgan prične razmišljati, ali je pravi ali ni pravi? Ali dobro izgleda ali
slabo izgleda? Ali je takšen ali je drugačen. Se pravi, se potem, kot blagoslov od možgana, v
možganu pa je nadzor ali nadzorni center, odbije signal v srce in iz srca se odžene ta bela
energija in se pretkano povežeta moški in ženska v nekakšno osmico, belo energijo.
Šele takrat se povežete s srcem. Takrat se ne povežete z umom ali razumom. Vendar, takrat
se prične pretakati energija, tukaj v spolnosti in tukaj v srčnemu centru.
Znova kasneje, ko je povezana ta srčna energija, o kateri Smo na enemu izmed predhodnih,
že daljših, predavanj pred tem tudi opevali, se dejansko poveže tudi ta strast ali ta energija,
se vklopi potem tudi um in razum ali nadzor, da morda pa je vseeno dobro, da se spustite
kakšen korak dlje, ali navzgor ali pa navzdol.
Deviška energija je le ena energija. Deviška energija je tista, katera oddaja signal
privlačnosti. Prebudi se moški. Ujame ali lovi pa ženska. Zato se moški ujamete ali polovite

4

na žensko in ne na moškega ali moški na moškega. Nikakor ne! Vam Bom kasneje opeval
zakaj.
Ko se to zgodi, ne morete več oditi od ženske, da jo ne bi imeli pod seboj. Postanete
ujetniki njene želje, njenega hrepenenja. Vendar, to se dogaja izven nadzora, izven srčnega
dotoka. Se pravi, to se dogaja tukaj spodaj, kjer je zemeljsko področje ali zemeljska baza.
Takozvana plodnost, rodnost se vsekakor zgodi.
Deviška energija je le ena energija in edina energija, katera je v nekakšnemu mehurju ali v
nekakšnemu želirnemu bombonu. Ko se prvič predere ta deviška membrana, še predno se
pride do deviške membrane, mora vrh te energije moškosti ali moškega penisa predreti vso
to notranjost, predere in se povezne najprej s to deviško energijo ali s to kepo, katera je
tista, katera je polna strasti.
Ona je tista, katero najprej penis doseže v notranjosti in jo skozi sebe, skozi ta prefinjeni
kanal, povleče v sebe.
Torej, ko prihaja do prvega predora, predno se popolnoma membrana strga ali pretrga, vi
dobesedno, moški, posesate, zaradi vrtinčenja te energije, kot Sem jo na samemu začetku
opeval, se pravi, moškega in ženskega pola v temu spolnemu predelu, se energija ženskosti
ujame na moškega in moški jo preko tega cevnega kanala v penisu dobesedno posesa v sebe.
Shrani jo nekako v globini, potuje ta mehur v globino in jo shranjuje tako
ob zatilju, ob malemu možganu.

Vsako življenje se soočate z enakim vzorcem. Čisto vsakokrat!
In bodite pozorni!
Ta energija, ko jo ženska izgubi, pazite to!, sijaj nežnosti na licih nič več ne obdrži. Vidi se,
kdaj je ženska razdevičena. In vidi se, kdaj ženska ni razdevičena. Energija je bolj gosta, bolj
kompaktna in bolj svečasta, takšna, povoskana. Vendar v globino seže, v globino kože.
Takšna ženska je pravzaprav zaprta. Ta ima še to energijo.
Ženske, katere ste razdevičene, imate v ljubezni le preliv in sijete in imate drugačno
izoblikovano podobo. Vendar nimate te mehkobe ali te globine tega voska.
To imajo otroci. In če opazujete otroka, ima nekakšno gosto sijočo zmes v sebi, prav na
obrazu. Telo je čvrsto in kompaktno ravno zaradi tega, nekakšnega varovala ali vakuuma.
Pazite to!
Ko moški od ženske, najprej v svetlobni stotinki sijaja posesa v sebe njo samo in jo povleče
v sebe proti shrambi malega možgana, šele takrat predere to membrano, seveda, če je
nekako temu kos.
Ko predere to energijo, pazite to!, v njej ostane jajček. In, če je moški res spreten in
zavestno vodi program, ji zmore izmakniti tudi ta jajček.
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Vendar, ker niste tega vestni, hvala, nekako hvala, ne vem, ne vem, kako naj opevam?, da ne
Bom dejal po zemeljsko Bogu, da je temu tako, Bom dejal, imate ženske vsaj to osnovo, čisto
vse, še v popolnosti shranjeno. To vas nekako rešuje, da je osnova ostala v ženski strukturi.
In, če ženska obdrži ta jajček v osrčju maternice, prav v sredini tega notranjega predela,
ima možnost, da seže v notranjost tega jajca in vidi, kje vse se te energije shranjujejo.
Vendar, pazite to!
Prva ženska na Zemlji, prva ženska vaša podoba, je odločilna za vse nadaljnje podobe.
Če ste se rodili le enkrat kot ženska ali pa enkrat kot moški, se pravi, imate te zasnove. Že
po strukturi imate to v sebi. Če pa se niste niti enkrat rodili kot ženska ali niti enkrat kot
moški, ste lahko blagoslovljeni, ker vam te energije niso pobrali, razen iz tega življenja, kar
pač ste.
Zato moški ste shramba. Zato moški vedno znova dobite enake ali iste žrtve. Če ste v
začetku, v prvemu spolnemu odnosu, for ever, iz večnosti dejansko pobrali nekaj navzven iz
ženske, boste isto žensko srečevali čisto vsako vstajenje.
Pazite to!
Njen drugi delež je pri vas ob malemu možganu ali na zatilju. To je tukaj
zadaj.

Ženska ima ostanek ali jajček v notranjosti.
Zahvala ženski, da ima maternico, ker v maternici se iz vsakega življenja kopičijo ta jajčka
in nastane kot nekakšno gnezdo ali nekakšna središčna shramba vsegá.
Če se ženske zmorete spustiti miselno v to, boste videle proces migetanja teh energij. Kar
poglejte se v notranjosti – imate odprte te energije danes, da boste videle in sproti
spremljale ta proces.
Moški se lahko zavestno nekako obrnete in pogledate. Imate nekakšne
prazne, prosojne mehurčke, milne mehurčke, gibajoče, tukaj v ozadju. Prav
zabavni ste!

Ko skozi to moški pride naokoli, morda po tisočih letih, znova do iste ženske, kateri je
nekoč izmaknil tisto sveto energijo, ga bo znova vleklo k njej. In tako se zgodi znova preboj.
V vsakemu življenju je ta tista skušnjava, ali bo ženska ozaveščena in bo vedela, zakaj in
kako iti v prvi spolni odnos in skozi to pobrati svoj delež navzven, prav svoj delež navzven.
Ko pobere enega, se kot verižna reakcija dejansko pretaka veriga za verigo, vsi njeni
mehurji iz vsakega življenja.
Če jo je imel v vsakemu življenju in ji je odvzel deviško energijo, se bo toliko časa vračal k
tej devici nazaj, v vsakemu življenju, ker bo vedno znova hotel več. Zakaj? Zakaj tega nihče
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ni opazil? Zakaj svoje otroke niste podučili o tem najbolj pomembnem centru središča, še
večje možnosti, še večje moči kot češarika večne luči?
Ta energija je namreč zapis.
Poskušajte iti moški v ta mehur. En mehur si izberite, prav v notranjosti. Pretočite se in
zapazite mehurje. Ste tako kot nekakšne, mm, kako bi se izrazil?, ne ličinke, kot, kot žabice,
katere nekako povezujejo ta jajčka ali ikre, katere nekako se nagnetejo ali pajkove, pajkovo
gnezdo, kjer oddajajo pravzaprav pajki ta jajčka. To ste vsi zapazili.
Se pravi, enako izgledajo mehurček na mehurček, se nizajo v ozadju. In večja kot je ta
energija, večjo moč manipulacije ženske imajo takšni moški.
Pojdite v eno jajce, le zato, da boste videli, kako teče proces. Ženske pojdite v eno lastno
jajce, opazite ga znotraj, v sebi, prav ta ostanek jajčka, kateri je iz tega življenja tudi ostal.
Tiste, katere ste device, imate še vedno povezavo te cevi ali te energije. To je nekaj, kar
boste znale ceniti in znale tudi predati. Ne bojte se!
V tej energiji je zapis od vsakogar, od celote vsegá – jasnovidnega, bodočega, sedanjega,
preteklega. Se pravi, kot bi dali kopijo celotnega zapisa ali popotnice.
Na dlani je kos zapisa te energije, drugi del zapisa pa je v tej membrani ali v temu jajcu,
katerega imate moški v sebi. Opazujte ga. Lahko se poigrate in jih malce premaknete, boste
videli, da so le naslonjeni, kot bi bili v velikemu mehurju več malih mehurjev. Več, kot ste jo
pobrali deviške energije, težje vam je, zato, ker imate več nagona, več strasti, več želje po
seksualnosti ali spolnosti.
In, pazite to!
Le opazujte to, da boste malce videli, ker boste potem tudi naredili neki proces nekega
vračanja ali stekanja ali pretokov vezi, da se bo v določenemu momentu steklo k vsaki ženski
nazaj točno tisto, kar ona rabi, da bo sveta in čista njena energija.
Ko moški prvič pogoltne to energijo v sebe, ženska takoj postavi sebe v podrejeni položaj.
Zakaj?
Ker ima on to sveto energijo v sebi. In takoj se ženska njemu podredi, ne glede na to, kakšne
temperamentnosti ste. Če ima moški to energijo v sebi, ste takoj ženske v podrejenemu
položaju.
To je včasih pisalo ali bilo opevano celo v nekih svetih spisih. Sedaj tega nimate več v
nobenih svetih spisih. Niti o karmi skorajda ne govori več nobena sveta knjiga, ali sveta
biblija ali karkoli drugega. Le poudarjajo, da se je rodil človek in ženska. Kako zanimivo!
Človek je moški. Vse časti. Klanjamo se. Tudi sam Sem človek oziroma moški.
Vendar, ženska mora imeti največjo čast. Bomo zamenjali, da se je porodila človeška
ljubezen ali ženska. In se je porodil le moški. Tako bi bilo najbolj prav.
Brez ženske ni ničesar. Brez moških – bi se dalo marsikaj opevati! Vendar, ženska ima to
energijo.
Moški, vsak moški, katerega pogledam ali opevam, ima to energijo v sebi. V vsakemu
življenju se ta energija shranjuje.
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Sedaj pomislite, skozi to življenje, koliko energij, žensk ali devic ste pobrali? Nekateri niste
imeli te sreče. Vendar ste na ta način razbremenjeni. Tisti, kateri ste pobrali to deviško
energijo, ste obteženi. Zakaj?
Ker živite njeno karmo. Čisto preprosto.
Ko se boste zavedali, da živite njeno karmo, jo boste vrnili. Brez zadržkov.
Ko se boste ženske zavedale, da oni za vas živijo in na nek način tudi od trpijo, se boste
veselile, da so od delali in pobrali marsikaj. Vendar vam bodo čisto vrnili nazaj.
Ker, pazite to!, ko se moški zlije nad to energijo in njo povleče v notranjost penisa, se ob
glavici naredi kot nekakšna, kot nekakšna vratca ali nekakšen kalup, nekakšna ovojnica ali
membrana. In je to prav na začetku, ko se glavica penisa pravzaprav prične in ne konča, se
pravi, tam znotraj se naredi nekakšen zatič ali membrana.
In ženska, dobesedno, ko jo posesate, se ugnezdi v ta predel. Njena nit ali ta
biček, brez jajčka, pa je tisti, kateri za seboj zapira tudi ta vrata.

In ženske skozi to izgubljate nadzor, ste vedno bolj v podrejenemu položaju in vedno bolj
zmanipulirane, da Bom nekako pravilno opeval.
Ta deviška energija bi morala iti točno k zavestnemu moškemu, točno k zavestnemu
moškemu, katerega vi ljubite, razmišljate, sanjate in sanjarite preko celega življenja.
Pa smo tam!
Kar pomeni, ko ste bili mali, ko ste bile male pupe, ste sanjarile, da boste princeske. Da boste
imele najlepšega moškega svojega kraljestva. Da boste ljubljene, spoštovane in se boste
imele rade. Na koncu ni bilo nič kaj veliko od tegá.
Ta deviška energija je točno sprogramirana kam in h kateremu bi morala iti. Morala bi iti,
kratkomalo, k usojenemu. Kje pa je ta usojeni? Pa smo znova v veliki težavi.
Ta energija je namreč vakuumirana enota ali vakuumirana postavitev usojenega deleža. To
je njemu kot srce.
Bodite pozorni!
Skorajda nobena ženska, tudi iz prazgodovine dalje, ne zmore prenesti te energije v sebi za
usojeno polovico oziroma za samo sebe v usojenemu moškemu. Ali obratno.
Ženska bi morala torej podariti to energijo točno tam, kamor je namenjena.
Bodite pozorni!
Ta energija, če boste želele biti z usojenim moškim, boste ženske morale pobrati to energijo
nazaj. Zakaj?
Ta energija se namreč vrtinči. Vrtinči. Namesto, da bi se vrtinčila v spodnjemu delu, tik pred
membrano, katera se potem tudi raztrga ob razdevičenju, ste potem v spolnosti vedno znova
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prazne. Vedno znova željne strasti. Vedno znova željne ljubezni. Vedno znova vam nekaj
primanjkuje, tisto nekaj, kar vam moški na nek način lahko da ali pa kratkomalo vzame.
Nekatere srečnice, Bom dejal, imate to srečo, da moški zna podzavestno manipulirati s to
energijo. Ko se vam približa, tantra joga je nekaj zelo lepega, nekaj takšnega Bom nekako
obral ali pobral iz tega repertoarja, da boste morda lažje razumele, zakaj je nekaj tako lepega
in vas pripelje lahko do višave, a vas hkrati tudi lahko trdno postavi nazaj.
Ko moški v tantri jogi ali v obračanju spolne energije prične zavestno
vzburjati, se prične pri njemu proces gibanja.
Podzavestno on prebije v ta ovoj, v to shrambo in prične sukati vašo
energijo in jo prične obračati ali vrtinčiti. Ob hrbtenici navzgor in spodaj
navzdol, malce z dihanjem in ves čas kotali vašo energijo.
Vendar ne iz tega življenja, še iz predhodnih življenj.
Ko vas enkrat točno določena oseba razdeviči, vas bo, žal, razdevičila skorajda v vsakemu
življenju ali vstajenju. Le, če jo boste srečali. Zato ne mislite, da se izognete. Enako se
vedno shranjuje. Zato imate vzorce obračanja karme ali tega istega procesa.
Ko se želite nekomu odmakniti ali izmakniti, pa če je bila ta oseba deset življenj z vami, bo
tudi enajsto, vsaj toliko, da vas razdeviči in pobere znova nekaj nazaj.
Če vas ni uspešno razdevičil in da ste morda srečnice in vam je ostala nit deviške kožice, ste
zmogle ohraniti košček ali drobec te deviške energije pred tem.
Deviška energija se namreč zliva na membrano in vibrira kot milimeter nad to membrano. In
je, kot bi bila, kot bi bila s porami pripeta ali vpeta v notranjost tega deleža, je pripeta na
membrano.
Ko se raztrga ta deviška energija ali materija, da Me boste razumeli, se skupaj z njo zlije vse v
moškega. In, če imate srečo, vam ostane kaj na materiji, morda kakšen deviški drobceni
delež, dobite ali ohranite tudi ta drobni delež te energije.
Ko moški prične vrtinčiti to seksualno ali spolno energijo, vam prične vrtinčiti vaš pol. Vaš pol
te energije vas prične vleči na sebe oziroma, takrat dosegate tudi vrhunce. Le, če je moški
vešč temu ali tej postavitvi. Tudi o G točki ali v točki spoznanja, kot Smo neko tematiko že
dolgo, dolgo nazaj odpirali, se pravzaprav tudi dotikate te energije.
Ženska ne bo dobila nikoli proste svobode v spolnosti, dokler se ne bo zlila in pobrala te
energije nazaj.
Moški pa se nikoli ne bo znebil njenega, ne ravno nadzora, njenega ujetostnega toka in
neke potrebe po njej ali vlečenja na neko žensko energijo, dokler ne bo dal mehurja nazaj.
Vendar, to pomeni, da je ta mehur energija, katera se lahko vrača nazaj – ali preko
spolnosti, preko spolne erekcije, ali se vrača nazaj preko moškega ustnega predela.
Torej, če ste, Bom dejal zelo prijetno, med ženskimi nožicami in se ukvarjate z njeno
ženstvenostjo, se pravi, jo peljete do nekega vrhunca, se ta energija dobesedno pripne na
njo.
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In če ženska ali bitja okoli nje vedo, kaj želijo dobiti, se skozi njegova usta ali pljuča, zlije ta
energija navzven, direktno v njo in ona dobi v sebe kot nekakšni vodni mehur navzgor, po
notranjosti vagine v maternico znova nazaj.
Ker ni membrane, se zlije v maternico in se ta energija kot milni mehur združi k vsakemu
mehurju, katerega je predhodno pobrala.
Če je otrok ali še nedozorela ženska telesna struktura, je torej ta energija dosti bolj široka,
ste vi dosti bolj obteženi, vendar je bolj sveta in nedolžna. Zato nekateri v različnih obredih
vzemajo, v različnih pokrajinah, čim mlajšo devico na sebe, da ta mehur te energije
pogoltnejo v sebe.
To je nekaj, kar Jaz ne odobravam. Nikoli in nikdar!
Ženska mora spolno dozoreti! Drugače ste posiljevalci, ste obsojeni na pekel ali podpekel.
Torej, ljudje, kateri gledajo in bodo poslušali, ozavestite se to – obsojeni ste na pekel in
podpekel, ker ste vzeli nekaj, kar ste zavestno vzeli ženski, katera je bila še ne v rodnosti ali
v razcvetu.
OHRANITEV DEVIŠKE ENERGIJE do 22-tega leta
Če ženska zmore to energijo shraniti vsaj do 22-tega leta, skorajda ne bo nikoli bolehala za
organi oziroma za boleznimi na rodilih. Zakaj?
Ker se energija dobesedno zgosti in zavibrira in naredi se takšen, kot nekakšna jamica ali
kotanjica ali skledčka okoli ženske. Kot bi bila maternica v vagini.
To je posebna energija, ker tudi, ko se raztrganina naredi, moški od te ženske deviške
energije skorajda nič nima, ker se le preprosto odpre, se razpre in ženska zmore v sebi, tik ob
maternici kot v skledčki, obdržati to hrustljavo hrustančno energijo.
Zakaj pravim hrustljava hrustančna energija? Ker dobesedno postane skledčka. In to ostane v
ženski.
Tiste, katere niso dosegle 22-tega leta navzgor, da bi se razdevičile, je bila ta energija tako
mehka, da jo je moški kratkomalo posesal v sebe.
In, tiste ženske, katere zmorejo ohraniti to energijo, skorajda ne bolehajo na rodilih, ker so
odporne ravno zaradi te vibracije ali te energije te skledčke.
Moški, če bi vedeli, kaj početi s to energijo, ne bi bili več tukaj na Zemlji. Pa znova le pobirate
in ne veste nič, kaj s tem početi. Razen to, da manipulirate in obračate to energijo in žensko
vlečete znova v skušnjavo nazaj, v takšno ali drugačno ekstazo, da pride do eksplozije nekega
eteričnega telesa strasti in se ona raztrešči na milijon koščkov. Pa znova ne veste, kaj narediti
z njo? Pripeljete jo do vrhunca, če ste vešči. Se pravi, in to je pravzaprav vse.
In znova imate, ko se ona sestavi znova nazaj, podobo, predhodno energijo.
Ko bi bili moški vešči, kaj delati s to kepico vsaj ene energije, ker je vse po enakemu sistemu,
bi odprli nebeška vrata že zdavnaj za sebe.
Hvaljena Bogu, Bom dejal, da je temu tako, ker so ženske tiste časti, katere bodo odpirale in
so že pričele odpirati Najvišja vrata, kar smo govorili tudi o točki spoznanja.
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Zatorej, moški, kateri imate te balone v sebi, preko noči, preko dneva, večkrat pojdite v ta
balon. Prav z mislimi se spustite v ta balon. V notranjost enega balona. Le enega na dan.
Poglejte si. Spustite se v balon. Videli boste zgodovino celega njenega obstoja. Videli boste
žensko in podoživeli njeno vstajenje ali življenje. Podoživeli boste njen masaker, njeno
ljubezen, njeno predajo, njeno podrejenost ali njeno veščost. Se pravi, videli in vedeli
boste, s kom ste živeli in kakšno karmo živite za njo.
Delajte to vsak dan. Nekaj dni ali nekaj tednov. Nekaj trenutkov, nekaj minutk, predno
zaspite, se z mislimi usmerite v balon. In ko balon pogledate in vstopate v ta balon, boste
zaznali proces razgradnje, razgradnje tega balona. Balon se bo pričel razpadati kot v
nekakšne prašne delce in se bo po enakemu procesu pričel spuščati v globino, v spolno čakro
in se naenkrat, preko erekcije ali preko moškega odtoka, dejansko spustil navzven.
Njena ženska energija bo nekaj trenutkov se vrtinčila pred njim in ne za njim, pred njim,
oddala signal, kot nekakšna vrtinčasta energija, se nastane kot membrana.
Enako, kot tedaj, ko Smo opevali, da ko se naslonite na drevo in izražate željo ali bolečino ali
pa le nekako se naslonite s čelom ali z dlanmi na drevo, potožite in se razbremenite, drevo v
sebe vsrka to energijo in nad drevesom se naredi nekakšna spirala, membrana ali odboj.
Takrat Vesolje ve, kaj se dogaja in drevesa ali Narava prosi za vas.
Tukaj niste vi drevo. Ste pa moški. Moški kot moški in vi prosite za njo.
Ker se ta energija zlije navzven in vi se na ta način razbremenite, ker jo spustite navzven in
ona, ali ta deviška energija, se bo pričela vrtinčiti pred vami.
Zaznali jo boste kot vosek, kot nekakšna energija, nekaj časa kot rahel milni, voščeni
mehur.
Naenkrat, če boste ta proces opazovali, boste zaznali, kako se energija kot stožec nekam
poveže in naenkrat, kot svetlobni odboj, jo bo pogoltnilo nekam od vas.
Pa poskusimo z moškimi pravzaprav narediti ta proces. Potem Bom peljal ženske po
določenemu procesu. Pa Bom najprej se spustil k moškemu.
TEHNIKA – MOŠKI, VRAČANJE DEVIŠKE ENERGIJE (posnetek 48:48)
Vsi zaprite oči in morda ženske le opazujte, kot bi opazovale moškega z notranjimi očmi.
Bodite pozorni!
Marsikateri ste znotraj skupaj postavljeni, ker ste v stotih ali tisočih letih nazaj imeli znotraj
in imate drug od drugega deleže. Zato se zna tudi začutiti, kako se nekaj vrača ali odmika. Ne
bojte se. Vse Bomo nekako nadzorovali in peljali.
Moški počasi vdahnite preko nosa in izdahnite preko nosa. Vdahnite in izdahnite. Znova
vdahnite in še enkrat izdahnite. Popolnoma se sprostite. In popolnoma se umirite.
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Čisto plitko vdahnite in se z mislimi obrnite znotraj v telesu in poglejte v
zatilje. Opazujte svoje zatilje.
Zaznali boste bele milne mehurčke. Kot rahlo prosojne mehurčke. Le
opazujte jih.
Znova si izberite le enega. Enega in edinega.
Če jih ne vidite ali jih ne zaznavate, si poskušajte le zamisliti, da so mehurčki ob mehurčku in
si izberete en mehurček. Kot bi se potopili v ta mehurček. Pojdite z mislimi v ta mehurček.
Kot bi vstopili v gosto membrano. Poigrajte se znotraj te membrane.
Pričnite opazovati in videli boste, kako se znotraj okoli vas energija zavrtinči. Morda boste
zaznali celo ščemenje, ščegetanje ali šelestenje. Morda kakšen zvok ženske, dekleta. Če se
boste dobro osredotočili, boste zaznali njeno govorico. Zaznajte jo. Začutite jo. Poigrajte se s
to silhueto znotraj nje.
Ko boste dovolj se navibrirali oziroma, kot bi se vrtinčili znotraj v temu jajcu, se boste
preprosto spustili iz tega jajca navzven.
Odmaknite se rahlo od tega jajca in opazujte proces zlivanja. Energija jajca se bo razpočila
na milijone milijardne koščke drobnih delčkov. Kot je vaša avra iz vašega piša, tako je tudi
njena deviška energija iz takšnega piša.
Zaznajte lističe ali to energijo, kako se zlije k vam, v spolno čakro. Znotraj, v telesu.
Opazujte proces. Le glejte in opazujte.
Opazujte, kako se ta energija, preko moškosti, skozi to cevčico, izliva počasi navzven. Pri
nekaterih kot bi kapljala, pri nekaterih pa teče kot nekakšna reka in se gosti. Svetlobno bela
je. Kristalna je ta energija.
Prične se delati velik, velik mehur pred vami. Zaznajte ga.
Misli usmerite na telo. Energija se naslanja na telo, ker se vrtinči okoli vas. Morda je bolj
gostljata, vendar čista in žlahtna. Prav začutite jo.
Opazujte proces. Gosta energija se bo počasi, počasi pričela vrtinčiti. Kot bi nastajala
spirala. Kot bi iz notranjosti penisa nastajala mala spirala in vedno večja.
In naenkrat nastane tanka membrana, tanka membrana, katera je navita kot nekakšna
spirala. Pred njo nastaja kristalna, čista energija. Rahlo rumenkasta nastaja. Opazujte jo!
Oddajate signal. Opazujte proces.
Naenkrat poglejte na drugo stran te membrane. Nastane nekakšna tuljava na drugi strani.
Vendar le redkokdaj vidite, h kateri ženski se povezuje ta proces.
Ko se v ženski prebudi jajček od točno iste energije, katero ste vi izbrali, bo ženska začutila
gibanje v maternici.
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Opazujte proces. Na vsem lepem bo ta membrana dobesedno posesana nazaj v telesa ali v
telo ženske fizične materije.
Na vsem lepem boste moški za trenutek utrujeni. Pustite, da se energija znova umiri.
Opazujte proces. Rahlo ste ob telesu ali izza telesa. Kjerkoli gledate, ste še vedno v avri. Ne
bojte se. Nikamor ne boste pobegnili.
Sedaj se zavestno vrnite v osrčje telesa, v notranjost telesa, po cevi, kjer je
energija ženske odtekla.

Pojdite zgoraj, do malega možgana oziroma do tega zatilja in se obrnite
znova proti tem jajcem.
Kot bi z dlanjo, z desno dlanjo zamazali, zaprite energijo. Kot bi naredili
zamazano steno.

Dovolj je bilo za danes. Le eno jajce na dan! Nekateri jih imate res veliko.
Spustite se nazaj v prvotni položaj. (vdahne) Misli usmerite v vdih in izdih.
Znova vdahnite skozi nos. Vdih. Misli usmerite v možgan. Zaznajte možgan. Kot bi se
prizemljili.
Z vnovičnim vdahom misli usmerite v dlani in se pripnete na dlani,
kot bi rahlo potrkljali.

Znova vdahnite in misli usmerite v nožice, v stopala. Kot bi malce pocepetali. Zagibajte se.
Vdahnite in celo telo se zvakuumira nazaj.
Tako ste se otresli ene ženske. Ene njene karme. Ene simbioze, katera se oddaja le po
materiji večno nazaj.
Dragi moji moški, naredite to večkrat v svojemu življenju. Lahko večkrat v zaporedju
določenega časa. Vendar le po eno jajce na dan. V vsakemu jajcu se lahko zelo, zelo dolgo
zadržite. Spoznali boste razkritja. Spoznavali boste sebe v različnih podobah, v različnih
oblekah, v različni zgodovini.
Bodite ponosni na to. Kakorkoli ste jo vzeli, kakorkoli bodite gledani, bodite ponosni na to,
ker ste s častjo odslužili. Kar ste jemali, ste sedaj k njej tudi oddali.
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TEHNIKA – ŽENSKE, POBIRANJE SVOJIH NAJŽLAHTNEJŠIH BITIJ (posnetek 58:04)
Ženske pa boste šle preko drugačnega procesa. Vendar moški, lahko imate še vedno rahlo
priprte oči. Bom peljal skozi proces ženske, potem pa boste doumeli, kaj ste dobili in kaj ste
nekako spustili.
Ženske se udobno namestite.
(vdahne) Vdahnete skozi nos in izdahnete skozi nos. Vdahnete, čisto počasi. Tisti, kateri že
pransko dihate ali dihate ženske, boste zaznale, da tudi zrak izginja in se ne obremenjujte s
tem.
Znova vdahnite.
Misli usmerite, kot bi pogledale v možgan. Zaznajte ga. Prav zaznajte možgan. Pritisk. Ali
čutite pritisk v možganu?
Znova izdahnite. Znova vdahnite. Misli usmerite v možgan. Zaznajte pritisk na možganu.
Prav začutite ga. Prav gosta energija je.
In v momentu se bo zlila energija pozornosti v notranjosti. Spustite to
energijo navzdol. Pojdite v maternico, kot bi se iz možgana zlili v maternico,
v središče svojega vesolja.

Misli sedaj usmerite v maternico. Poskušajte zaznati, kako ste znotraj. Morda ste kot
energija, katera se vrtinči. Plujte. Gibajte se po maternici. Znotraj ste. Otrok ste. Kot bi
nastajalo novo bitje. Vzemite si čas. Uživajte v temu trenutku.
Na vsem lepem si izberite en jajček. En ostanek ali tisto nekaj, kar je ostalo kot rahla
pahljača ali gibajoče sonce znotraj vas. Eno jajce si izberite in si ga le oglejte. Tudi, če boste
zdrknile v notranjost, pojdite navzven. Zaznali boste igrivost sama sebe.
Ko se boste dovolj naužile, zavestno z rokami, znotraj v rokah, oprimite to
sonce, kot bi jo dali na dlani. Kot bi hoteli objeti vodo. Naredite posodico.
Primite jajc.
Vibriral vam bo na vaših dlaneh.
Lahko greste tudi malce nad telo. Lahko ste veliki in ste celo telo, materično telo ali rahlo
preko materičnega telesa.
Opazujte to sonce.
Ali vidite vodo? Ali vidite žarke? Ali vidite živo energijo?
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Zaprite dlani in obdržite ujeto to energijo, jo dajte
tik pred pleksus, tik pred vesoljni del in energijo
vdahnite skozi pleksus.
Jajček se bo posesal v ta predel.
Opazujte to sonce, kako se vrtinči znotraj vas. Kroglica z neštetimi laski, katera se vrtinči.
Obdržite jo v pleksusu. Obdržite jo. Obdržite jo. Še malo v sredino.
Sedaj jo boste spustili točno preko maternice, preko materničnega vratu
navzven in navzdol.
Spustite jo. Spustite jo skozi maternico, preko materničnega vratu
navzven.

Zlije se na točko, kjer je bila membrana. Ali čutite? Nekatere rahlo zapeče, kot bi vas skelelo.
Točno tam je bila deviška energija, prvotni položaj.
Misli usmerite v ta žele. Zavrtinčite zavestno to energijo. Kot bi jo vrtinčili v smeri desnega
pola. Igrajte se z njo. Zavestno jo vrtite. Širi se to polje. Pravzaprav nastaja membrana.
Zaznajte to.
Kot bi vam okoli boka se širila ta energija. In opazujte membrano.
Počasi se obrača kot palačinka proti čakri. V smeri čakre gre. Pred vami je. Opazujte to
energijo tega vrtinčenja.
Sedaj opazujte. Nastane magnet. Opazujte, kako iz moških vlečete energetske deleže od
točno tistega jajčka nazaj.
Opazujte to, kako drobtinice letijo k vam. Obdržite to membrano. Vrtinčite jo.
Ko boste dovolj napolnile to energijo, bo energija postala kot velika kepica. Zaznali boste
silhueto. To je vaša deviška energija. To je najbolj čista energija, sveta energija, katera se
pripne, da ste sploh rodni in plodni.
Opazujte to energijo. Kot vodna, vodna energija, kot vodna kepa je nastala. Nič več ni
membrana. Lahko jo kot objamete z rokami in jo pocrkljate kot dojenčka. Prav videli boste
– ogromni vodeni mehur. Ne more se predreti.
Poigrajte se s to energijo. Zaznajte jo. Ozavestite jo. To je bitje, katero se je dalo od vas za
vas in se vrača k vam nazaj.
Sedaj misli usmerite, kot iz tega balona naredite nit skozi vagino, skozi vrat,
v središče maternice in energijo jajca pripnite na vrhu maternice, kot bi
naredili prisesek.
Pripnite jo.
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Sedaj začutite kot rahlo pekoč občutek, ker ste jo na silo vpeli v prostor, kateri je sveti
prostor.
Vdahnite skozi nos in zavestno energijo pričnite vleči v notranjost. Povlecite jo v maternico
znova nazaj. Zaznajte to energijo!
Ali zaznate gosto voščeno polje, katero nastaja? Ste kar malce omotične. Obdržite to
energijo. Malce je okoli. Malce je znotraj, vendar vpeta v notranjost.
Sedaj dobro sledite tej energiji.
Prisesek, katerega ste pripeli, zavestno, drage moje, pričnite
delati nit. In naj nit raste navzgor, preko grlene čakre, v
notranjosti, proti češariki.
Naj se pripne na češariko.
Ne v notranjost. Pod češariko ali nekako, kot bi nastala skledčka.
Torej, od priseska na vrhu maternice, gradite nit, jo peljite znotraj v telesu, proti češariki. To
je na vrhu, kot v velikemu možganu je žlezica. Tam je center ali možgan duše. In jo dajte kot
skledčko pod njo ali okoli nje.
Naenkrat boste zaznali energijo, kako se posesa. Zaznajte, kako energija, ta mehur, teče
navzgor v prvotni položaj same češarike. Ovija se okoli češarike. Opazujte proces. Češarika
se ne giba. Le energija se kot spužva giba okoli nje.
Sedaj to energijo razlijte, kot bi jo dali na vrhu možgana, kot bi jo dali pod
kronsko čakro. Naredi se vrtinčasta energija, membrana, kot bi zgornji pol
možgana nastala velika palačinka. Membrana nastaja iz tegá. Membrana in
nitka, katera je pripeta na češariko. Opazujte ta proces. Zaznajte to.

Sedaj, drage moje, to energijo te plasti spustite v vesolje čez kronsko čakro navzgor v
neskončnost. Zaznajte to!
Znova se bo pripela energija na najvišjo točko možnega prehoda ali predora. Zaznajte to
energijo tega prehoda. Ta energija se kot mehur ali prosto gibajoča energija steka na vrhu
vašega prehoda.
Opazujte jo. Postaja ženska. Odrasla ženska. Odrasla energija. Lahko je bojevnica. Lahko je
čista svečenica. Lahko je svetnica ali pa bitje, kakršno ste bili vi, čisto sami.
To je najbolj žlahtna energija. S tem ste dobile najbolj bojevito in srčno bojevnico na vašo
stran za vašo ljubezen in vaš prav.
Opazujte jo. To je novo bitje, katero bo poleg instinkta, poleg srčne energije, poleg
pranskega duha, poleg kakršnegakoli drugega bitja, katerega ste skozi gradnjo prebudili,
delala za vas.
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In ne le to!
Opazujte jo in se ji predstavite. Lahko se spoprijateljite. Vi ste zasnovnik, kateri je vodil ta
proces.
Lahko greste rahlo ven po tej cevi in jo poglejte. Potem se znova vračajte nazaj.
Ko se boste znova vrnile na položaj zasnovnika ali v pleksusni predel ali znotraj v telo,
zaznajte, kako se nad vašim možganom zapre membrana.
Enako, kot se je pri moškemu zgodilo na začetku, se pravi, kjer se je pričela glavica, znotraj,
enako se zapre proces v samemu možganu.
Znova vdahnite in misli usmerite v možgan kot v celo glavo. Ozavestite se cele glave.
Znova vdahnite in se razlijte preko rok in zaznajte dlani. Ozavestite se tega trenutka, tukaj
in sedaj.
Znova vdahnite in spustite misel, energijo v noge, preko nog, direktno v podplat. In
zaščemi vas podplat. Ozavestite se tega trenutka, tukaj in sedaj.
Znova se ozavestite celega telesa, pleksusa in celotnega sistema.
Predno odprete oči, le vrzite pogled na pleksus. Ali vidite prasketanje? Kot zlata kristalna
energija prasketa skozi vaš pleksus. To je nekaj, kar potrebujete, da boste v ljubezni srečne in
ne nesrečne.
Počasi se obudite. Ozavestite se trenutka in odprite oči.
To je proces, preko katerega lahko pobirate najbolj žlahtna bitja nazaj v svojemu obstoju in
svoji postavitvi. Ta bitja vam bodo pomagala tako pri ljubezni, tako pri sproščenosti, tako pri
predanosti, tako pri raznoraznih jogah, ljubezni, tao jogi in še marsikateri, kot vidim tukaj.
Upam, da Sem našel vse prave izraze? Predvsem pa harmonija ženstvenosti, stabilnosti in
trdnosti pri izbiri partnerja, se bo znova zgradila nazaj.
Svečenice, katere osvobajate, bodo tiste, katere bodo izbirale in vam pomagale v času
spolnosti in spolnega akta. S komerkoli vas bo srce povleklo ali pritegnilo, boste z njeno
pomočjo doživele razcvet v ljubezni.
Jaz vam svetujem, da skozi življenje poberete in izpraznite te deleže. Običajno je tako –
kolikokrat ste bila ženska, toliko energij je potrebno pobrati. Razen, če vam niso kaj
podtaknili ali kaj odvzeli.
ČISTA ENERGIJA – ŽENSKE
Ta energija vam ne bo pomagala le pri tej energiji, se pravi, kompaktnosti spolnega odnosa
ali ljubezni. Ta energija je tista energija, katero pri različnih obredih, ko žrtvujejo otroke ali
delajo marsikaj, pobirajo prav to čisto energijo.
Namreč, ta čista energija je namreč tisto bitje, katero se zliva v človeško podobo, da
nastane organ, da nastane ženska energija, da nastane žensko bitje. Ona je tista, katera je
tik za pranskim duhom najbolj žlahtna in najbolj pomembna energija vsega obstoja.
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Kasneje, ko moški pobirate ali raztapljate in vračate in sebe razbremenjujete te energije –
res si vzemite čas in vstopite v mehur. Pogledali boste svojo davnino in videli boste
sedanjost. Videli boste napredke. Videli boste sproščenost, ali pa morda tudi ne.
Uživajte v tej davnini. In potem jo zavestno vrnite nazaj.
V vsako jajce ali v vsak mehur, v katerega boste vstopili, ga boste tudi izpustili. Na ta način
sebe po materiji razbremenjujete. Ker ste po materiji pobirali, se po materiji tudi
razbremenjujete.
Tudi drugi procesi so, tudi drugi načini so, kako se ta energija vrača nazaj. Običajno se zgodi,
ko pride do spolnega odnosa, do neke velike ljubezni, tudi, če niste bili več v temu življenju
deviška energija in ste se srečali z moškim, kateri vas je v enemu izmed življenj nekako
razdevičil, je med vama enaka strast, je ta energija in se tudi preko vrhunca tu in tam zgodi,
da se ta energija samostojno pobira nazaj.
Vendar, ne zaradi vas. Zaradi Bitij Luči, katere prosto stojijo ob vas, skrbijo za vas in vam to
energijo vračajo nazaj med vas.
Ženske to energijo prebudite, jo vrnite nazaj. Čez določen čas, ko se boste teh jajčk, katerih
je veliko v notranjosti, ozaveščale, se pravi, boste vsako jajce, tudi iz prazgodovine ali iz
prvega nastanka, obudili in jo obudili ali vrnili dejansko na prehod, preko katerega je ona
prešla do vas.
Po edinemu in identičnemu postopku, kot Smo vas postavljali in peljali, je to bitje v maternici
prehajalo preko matere nazaj v osrčje maternice in znova na določen položaj, ko je nastajala
zasnovka za vas. Tako kot Zgoraj, tudi spodaj. Tako, kot se nekaj naredi in se spusti, tako se
tudi odvije in odide.
Tako kot vi zapečatite, tako tudi odpečatite. Če se vi podate s podpisom in zaobljubo – tako,
kot ste jo zaobljubili in se poljubili ali podpisali, identično, enako se tudi razpada sistem. Se
pravi, se tudi od ljubite, odpišete ali od štempljate. Razpade ta pečat.
Torej, vedno je enaka pot.
Tako kot greste v prostor, greste tudi iz prostora. Imate vsekakor tudi okna. Tudi preko oken
lahko zlezete, vendar ne poberete in ne izničite vsegá, kar je tam postavljenega.
Vendar, to sveto energijo, se pravi, ko se ženska ustvari nad žensko in ne nad moškim, se
pravi, to žensko vodnico ali svečenico, ker te Bitjem ali ta Bitja Luči so res svečeniške časti,
zato žarijo, jih vedno znova lahko pokličete in se zna zgoditi, da boste vi dejansko ob
membrani gledali navzgor proti Njej in se bo Ona celo tu in tam spuščala do vas.
Zgradite to prijateljstvo. To je najmočnejša energija Ljubezni, katero nekateri uporabljajo v
različnih jogah, v različnih tehnikah, ne da bi se zavedali ali ozaveščali, kaj in kako.
MOŠKA ENERGIJA, MOŠKA BITJA
Moški, kateri izgubljate, se pravi, to energijo tega nadzora, bodite ponosni na to, ker ste se
jo otresli. Bodite, tako zelo preprosti ali pa hvaležni, da ste jo shranili in ste jo malce
razbremenili. Jo boste vrnili. Vendar, s tem, ko izpraznite in vrnete njej nazaj, v vas, okoli
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te membrane ali okoli tega mehurja, nastaja takšen temen prostor. To je vakuum. To je
bitje, katerega se Mi nismo dotaknili.
Se pravi, ko se jajce izlije, ostane temen prostor ali prostor, kot nekakšna
tema. Iz te teme, po enakemu postopku, samodejno gre, preko kronske
čakre navzgor kanal in navzgor nastane moško bitje.

Moški boste nad seboj, na ta način zgradili moško energijo ali moška bitja. In nastaja več
različnih bitij. Več, kot boste izpraznili, več moških bitij boste imeli kot zaveznike na svoji
strani.
Ta bitja se lahko medsebojno povežejo in zlijejo v eno celoto in nastane en praporščak. Eno
Bitje, eno mogočno Bitje, kateri lahko sam sebe zastavi za vas.
Zato boste videvali, kar na vsem lepem, neko moško bitje, katero se bo tudi postavil pred vas
z določeno perjanico oziroma z določeno, kot nekakšno energijo bojevnika, vendar bo čisto
drugačen. Imajo pravzaprav določene, tako kot, kako naj opevam, ko pa nimate toliko
izrazov? Kako ste prikrajšani?!
Se pravi, kot bi dejali, perut, energijo, katero spusti, je navidezno kot energija peruti.
Vendar je pravzaprav tudi bojevniška – sulica, dejansko, kot nekakšen ščit, kot rez pred
ženskami, katere bi vas hotele uničiti, zasužnjiti ali uporabiti od vas nekaj, kar vi imate.
Morda denar. Morda položaj. Morda ljubezen. Ali pa bi vas le prosto, malo ali preprosto
obrnile okoli prsta in vas zasužnjile.
Tako, da, kakorkoli obračate, je pošteno za obe strani.
Vendar, ne le to!
To moško bitje se bo znalo razstavljati in bo znova, tako kot v davnini, se pravi, ali predno ste
pobirali te deleže navzven, se zlivalo v več različnih bitij, kateri se lahko posamezno zlivajo in
prehajajo ali pa v celoti eno bitje zlije nad vami.
Dobili boste večjo moč v spolnosti. Večjo gostoto. Večjo energijo. Večji fokus. In tudi
težave s prostato na ta način izginjajo.
Kakorkoli obračamo, se vam izplača vrniti tisto, kar je od ženske.
Vendar, sedaj vam lahko še prišepnem. Ko naredite prvi premik enega jajca, kar Smo vas
takole lepo popeljali, tega procesa ne boste zmogli ustaviti. In ne boste zmogli biti, kako se
opeva?, egoistični in imeti nekaj za sebe v suženjstvu, ker vam to prosto malo ne pripada, se
bo dejansko vaša podzavest ali tisto bitje, katerega ste zgradili, vas dejansko gnal v to, da
boste to gledali, vstopali v jajc, ga raztapljali in sami sebi dajali moč.
Nikakor ničesar ne shranjujte za sebe, kar ne sodi k vam! To je materija. Materija se vedno
preko materije sestavlja.
Če pa boste imeli spolni odnos z nekom, katerega točno veste, da vas vleče k njemu in ima
nekaj od vas, pa lahko ženske direktno usmerite misel na ta balon, na njegovo zatilje in ga
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boste zaznali. Toliko kot imate vidnih mehurjev, tolikokrat je on z vami v spolnosti občeval
in vam pobiral te deleže.
Moški, pa če bo le miselno se usmeril v žensko, bo videl jajčka, drobna jajčka, katera so
ostala v notranjosti. In toliko energij se bo zlilo znova nazaj, ne da se dela proces drugega
luščenja.
Se pravi, misel, energija ali ljubezen.
Vendar, ta energija, ta čista deviška energija je tista energija, katera se daje za vas. Zato je
tudi najbolj žlahtna energija.
V določenih biblijah, v določenih zakramentih se skriva in zakriva prav ta energija. Tako, kot
Sem vam prišepnil, so določeni obredi, katere delajo določeni šamani, katere delajo
določene skupnosti, takšne ali drugačne, se pravi, se zavestno pobira ta energija. In, ko se
enkrat pobere ta energija, se tudi duša brez težave pretoči iz telesa v telo. Zato lahko tudi
preko obreda dobite druga bitja, ker vam dobesedno je prazen ta pečat oziroma ima nekdo
to deviško energijo v roki.
Tisti, kateri manipulirajo, manipulirate in bodo še manipulirali s to deviško energijo, so
prekleti in ukleti za celo večnost. Nikoli in nikdar ni možnosti pobegniti in vrniti nekaj, kar
ste si zavestno odvzeli.
Tisti, kateri delajo in bodo delali določene obrede manipulacije in vstopanja ali prodaje
duše, se pravi, in se dolastijo ali polastijo te energije, ne morejo potem več iti v nobeno
drugo rojstvo, razen v zemeljsko, dokler Zemlja, planet Zemlja obstaja. In so ujeti in ukleti.
Na koncu, ko sončni sistem razpade, postanejo sonce, skupaj s to energijo.
Tudi, če se bitja pokesajo, tudi, če duša joče in hrepeni, popravnega izpita tukaj več ni.
Zakaj?
Ker ste skozi deviško energijo prišli do najvišje točke češarike in možnosti vsega celotnega
zapisa, retrogradnje, preoblikovanja, spremembe in nadzora človeka in tam se skriva koda
fizičnega človeka.
Če želite pogledati kodo človeka, vsak nosi svojo kodo, jo ima prav v deviški energiji.
TUDI MOŠKI IMAJO DEVIŠKO ENERGIJO
Vendar, tudi moški imate deviško energijo. Ta jajček je pravzaprav zataknjen v popku,
vendar je ves čas ohranjen in okosteneli v popku. Prebujajo ali gibajo se le nekateri delčki
teh drobčkanih delčkov. Se pravi, in če boste dobro pogledali, boste videli v telesu morda le
eno malce večje jajce, kar je iz vašega tega življenja. Vendar moški tega dejansko ne deli.
Moški se ne deli v spolnosti tako kot ženska, katero posesa v sebe, vendar se vedno bolj
zgosti in vedno večja moč je te energije, te želje, te shrambe ali, kako naj se drugače izrazim?
Se pravi, in moški ohranjate vse v spečemu ali pol spečemu položaju.

20

Ta energija pri moškem trenutno ne bo v uporabi. Ta jajčka boste pustili pri sebi, okoli
popka ali preko popka, tako kot so. Ni še čas za to, da se jih dotikate ali nekako
pregledujete.
Lahko jih nekako od daleč ogledate, vendar jih pustite in se jih z mislimi nikakor ne dotikajte.
Tako kot ženske, katere jih lahko dajo na roko in jih morajo dati na dlani, se pravi, moški
tega ne smete početi, ker imate vakuumiran, tako jajc kot tudi osnovo devištva. Se pravi,
popolna energija je tukaj speča in jo pustite pri miru.
S tem ste zaprti in zavarovani, da nihče ne more vstopati v ta notranji sistem in vam karkoli
tudi pobirati.
Tudi, če delajo obrede, se pravi, bi res morali seči v notranjost, vendar postopka ne Bom
opeval, se pravi, da bi prišli do tegá, se da priti, se da nadzorovati, se da zmanipulirati,
vendar potem se v naslednjemu rojstvu nikakor več ne rodite kot čista energija, vendar ste
bolj prekleta ali ukleta energija različnih hudičev, različnih demonov, različnih takšnih in
drugačnih. Se pravi, to je nekaj, kar ni za vas.
Zato si pomnite in zapomnite, ne, ne »dirajte«, ni ravno pravi izraz!, ne prijemajte ali ne
dotikajte se tegá!
Ta naša Mala Lana ima toliko različnih besed, tukaj v, v tej glavici, da je res težko včasih najti
pravi izraz. Vendar, kakorkoli že, ste Me razumeli.
SVETA DARITEV
Danes pa Smo vam skozi to, ko ste vi gradili ta proces, pred vami zgradili nekakšen portal.
Lahko nekako za trenutek zaprete oči, da vam bo lažje.
Prav zaprite oči in poglejte, kot bi pogledali skozi prerez,
sprednji del telesa navzven.
Pred seboj vidite kristalno srebrno nit.

Opazujte to nit. Ta energija pelje tako navzgor, vendar ne navzdol. Le toliko, kot so nekako
stopala. Najgloblje do stopal. Vendar, vsi jo imate tako, rahlo nad koleni. Malce bo dihala z
vami.
Ta energija se bo čez določen čas pripela na spolno čakro, na spolni prekat
in oddajala frekvenco čiste ljubezni.

Ta energija, ta kanal, bo postal portal za vas v spolnosti, zato, da boste dobili prav tisto
ljubezen, točno takšno, po kateri vaša spolna deviška energija tudi hrepeni.
Bodite pozorni!
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Skozi to sveto daritev, katero Smo oddali, boste vi tudi oddajali različne signale. Kar opazujte
to turbulenco oziroma to energijo. To je daritev, katera je bila sestavljena prav za vas.
Preko te energije ali te tuljave se boste lahko tudi vrinili v notranjost in greste lahko tudi
pogledati po tej postavitvi, v to tuljavo ali v ta predel in boste videli na vrh, kot pahljača se
odpira in razpira.
To je svet čiste popolnosti. In ko pridete navzven, vidite različna Bitja. Morda tudi nekateri
vidite nas ali Tiste, kateri Smo postavljali marsikaj za vas. Vendar vas Bomo spustili nazaj, ker
danes ne boste gledali in nekako preiskovali vse skupaj. To boste delali doma. Vendar le
toliko, da zaznate to sveto daritev.
Ta sveta daritev je konec ali košček neke tuljave. Na vrhu je membrana oziroma vrtinčasta
energija, kjer se boste vi v spolnosti povezovali s svojim izvirnim, pristnim virom Veličine,
od koder vi tudi prvotno prehajate.
Kar pomeni, da enako se oddaja signal od koder ste in od tam boste dobivali pomoč,
ljubezen in svojo pristno izvirsko energijo, katera se tudi povezuje z vašo shrambo.
V to tuljavo ali v to energijo vstopajte, izstopajte, jo prenašajte. To je tako, kot nekakšno
trobilo. Uporabljajte jo na tisoče in en način. Z njo lahko delate kar želite.
Celo zdravite lahko ljudi. Se pravi, če jo obrnete in jo pripenjate na določeno čakro, boste
prebujali in vrtinčili njihove čakre. Vendar posesali, tako ali tako, na sebe ne boste nič.
To je energija ali cev, s katero imejte bujno domišljijo. Ustvarjajte, kreirajte iz nič v karkoli.
Uporabljajte jo, tako kot otrok uporablja svojo domišljijo. Tako jo lahko uporabljate – ali za
prebujanje čaker, ali za kreacijo materialnosti, ali za pridobivanje informacij. Lahko nastane
kot palica, s katero lahko pogledate po zapisih.
Lahko delate s to daritvijo kar koli želite.
Vendar, ponižno prosim. Uporabljajte jo v dobre namene. Ne v uročevanje. Ne v magijo
ljubezni. Ničesar.
Se pravi, uporabljajte jo v dobre namene.
To je nekaj, kar imajo Vilini ves čas v rokah.
Če boste nekako sedaj se poskušali osredotočiti na polje, boste videli Viline, da imajo nekaj v
svojih rokah. Kot nekakšno sulico, ali palico ali nekaj takega. Enako imajo Oni. Oni so Tisti,
kateri razpolagajo Energijo Ljubezni, Energijo Postavitve.
Te palice ali to energijo lahko shranite: ali ob telo, jo naslonite na telo, jo pustite v avri, jo
daste v notranjost telesa. Delajte z njo, kar želite! To je vam podarjena kot zasnovniku, kot
zadnji živeči enoti, da vam bo lažje v življenju. Da boste marsikaj izničili, raztopili.
Predvsem pa, da v temu času, kjer imate svete praznike, to uporabite kot bič, ker vam to
pride še kako zelo, zelo tudi prav.
Miklavžev čas je pravzaprav mimo. Miklavžev čas, čas hudiča, čaščenje hudiča, ste
pravzaprav prestopili in ga pohodili.

22

Božični čas je čas nekega žlahtnega časa. Umetno postavljen. Tudi nekako iz strani temnega
svetá.
Vendar, najlepše od vsegá v času božiča pa je, da se zbirate, da se ljubite, da se spoštujete.
To naj vam bo bistvo vsegá.
Nič drugega, kar je podano po žlahtnih postavitvah, tako ali drugače, nič ne odtehta in nima
večje vrednosti kot ljubezen do sočloveka in predvsem do samega sebe.
Jaz bi za trenutek nekako prenehal govoriti. Jaz upam, da tematika ni bila prezahtevna. Da
nisem prehitro peljal po določenih postopkih. Vendar, to je nekaj, kar vi rabite.
Če ne pobirate v svojemu obstoju deviške energije, ne morete zapustiti svetá Zemlje in
oditi iz Zemlje, ker ta energija ostaja v zemlji. To si pomnite in zapomnite.
Zato tisti budisti, kateri nekako ne uporabljajo erekcije ali ne pretakajo sebe preko tegá,
ostajajo tako malce zataknjeni. To je nekaj, marsikaj skritega.
Vendar, glede na to, da je čas za odmor, vam Bom privoščil, skupaj v naši množici, tudi malce
oddiha. Dobro se odpočijte. Potem pa Bomo znova nadaljevali s tematiko, katera buri tudi
domišljijo.
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VPRAŠANJA IN ODGOVORI
Le še trenutek prosim. Takole. Malce potraja tudi pri nas. Smo se majčkeno prepozno
usklajevali, tako, da se opravičujem za nastalo zamudo.
Takole. Znova pozdravljeni nazaj. Med vami Smo se znova nekako pomešali, malce pogibali.
Tu in tam tudi še kaj podarili. Drugače pa Sem danes Jaz Tisti, kateri Bom nekako nadaljeval z
odgovori oziroma vodil drugi del tega pogovora. Moje imenovanje je preprosto le Jahve,
Jahve Jahvarjunski ali Jahvet Visočanski.
Tematika predhodna je bila za Mene, saj iz Mojega področja ali pogleda, sila zabavna. Zelo
smo se nasmejali, na zabavali, predvsem, ko smo opazovali vaše misli. Osupljive misli – kje,
kaj in zakaj ste kje kaj pustili?! Res, nikar se ne obremenjujte s tem, kje je kaj ostalo!
Zgodovina ali obstoj so dolge zgodbe, dolga področja za nazaj. Tako, da, tudi, če ste v temu
življenju izgubili devištvo na takšen ali drugačen način, si je morda kdo kaj prislužil ali pa
morda tudi ne, vsekakor, vzemite to kot del izkušnje, del procesa. Če bi tedaj vedeli, bi
morda kaj dlje vztrajali. Vendar, če bi vas vzgajali, prevzgajali in postavljali, da je Sveta
energija najbolj žlahtna energija, bi morda tudi kaj, morda stopili kakšen korak nazaj. Vendar,
prosim, poskušajte se ne obremenjevati z mislimi – s kom ste bili, kje ste bili, zakaj ste bili?
To je del procesa. Življenje je pravzaprav igra, po kateri stopate in sestopate. Zabavajte se
skozi življenje. Naj bo življenje igra. Vendar, dobro je, da veste, da razumete, potem pa je
mnogo lažje.
Ko človek razume in doume, kaj in zakaj se nekaj dogaja, kako se kaj pretaka, vam je potem
bistveno, bistveno lažje.
Zemlja je pravzaprav planet vstajenja, kjer je razsuto, kjer je posuto, kjer je obrnjeno,
zaobrnjeno. Zato pa ste tukaj, da sestavite uganko svojega vstajenja ali življenja. Veselite in
radostite se tegá.
Takole. Glede na to, da je čas nekako namenjen vam, Bom Jaz ta čas nekako dopustil, da
boste nekako pričeli z vprašanjem. Na kakršnokoli tematiko Bom poskušal odgovarjati, kar se
bo dalo, v takšni širini ali globini, kot je prav za vsakogar.
Kdo bi namreč prvi povprašal? Kar z besedo na dan.
»Tule sem zadaj. Se ne vidimo, ampak, se bomo razumeli.
Spoštovani Gospodje. Nimam besed, s katerimi bi se vam danes zahvalila za to izjemno
leto, za vse blagoslove, ljubezen, vzpodbude, pomoč, za vso vodstvo, ki nam ga namenjate
v Čisti Ljubezni. Iskrena hvala za današnjo res čudovito delavnico. Moram povedat, da se
počutim zares prilivigirano, ker sem lahko v tem življenju, v parih letih, prišla z vašo
pomočjo do takih spoznanj, da nas vodite na prave poti, da nas usmerjate na tisto
prvinsko, na tisto osnovno, na kar sploh nismo nikoli pomislili – kako ljubiti, kako čutiti?
Res, iskrena in globoka zahvala za vse to.
In še nekaj. Hvala, ker ste ravno nam pripeljali Osebo, ki nadaljuje nekaj, kar je Nekdo
začel pred tolikimi in tolikimi obdobji in daruje svoje življenje in vstajenje za vse nas. Nam
odpira, polaga, podarja, tudi v Čisti Ljubezni. Res, iskrena vam hvala vsem skupaj.«
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Ponižno, Bom dejal, sprejemam Jaz in vsi od nas vašo zahvalo. Vsekakor nam je v čast, da
lahko pomagamo, sodelujemo. Vendar, vsekakor je tudi to Njena, Njena borba za obstoj,
vendar tudi Njena popotnica, zaradi česar je tudi tukaj med vas tudi prešla. Tako, da, obljuba
dela dolgove. Vsekakor pa vsi skupaj delamo nekakšne svetove.
Ponižna zahvala.
»Ja, še eno vprašanje bi imela.«
Da.
»Namreč, zadnje čase se, gotovo smo vsi opazili, da se čas neskončno hitro vrti, da so
dogodki blazno zgoščeni in kot bi bili v nekem vrtincu dogajanja, kar je res mogoče malce
nerazumljivo, a hkrati se ob tem zavedam, da je vse tako popolno postavljeno, da je vsak
dogodek točno tako postavljen kot mora biti. Vse kar pride, je z nekim namenom in je tako
prav. Pa če bi mogoče nam lahko na to temo kaj povedali?«
Vsekakor Me veseli, da opažate, da čas hitreje teče. Žal, nekateri še vedno upajo, da temu ni
tako. Vendar, že kar leto, dve ali tri je sunkoviti prehod. Namreč, galaksija se izteka.
Izstopate iz galaksije v novo nastalo dimenzijo. Galaksija v takšni pospešeni enoti, se pravi,
je ta vrtinčasta energija, v kateri in preko katere plujete. Vendar, prehajate skozi pas. Prešli
ste tudi v nova ozvezdja.
Bodite pozorni!
Malce si poglejte naokoli. Kaj vidite? Ne le to, da čas hitreje teče. Vidite namreč tudi to, da se
telesa spreminjajo. Da se dan in noč menjavata. Da imate krajši dan in krajšo noč. Da imate
neverjetno veliko osupljive vlage okoli vašega sistema in to povsod, na telesni ali nekako tudi
na bazi Zemlje. Tudi, da sta se polja zamenjala, ste morda tudi že opazili. In še marsikaj se je
spremenilo, vendar le zato, ker se je Zemlja, skupaj z vašim osrčnim sistemom ali osončnim
sistemom, da Bom pravilno prevajal, namreč premaknila in poveznila v še drugi sistem, v
kateremu so dodatne luči. Zato imate nad Zemljo že vpeta tri sonca. Ne zato, ker so se sonca
ali sončni sistemi pripeljali med vas ali nad vas, vendar zato, ker se je popolno stvarstvo
nekakšnega zemeljskega stvarstva, v povezavi s planeti, planetarnimi ozvezdji in vsem, kar
poznate, nekako premaknilo v čisto drugo smer.
In, ker zapuščate neki svet, neki čas, v kateremu ste bili, prehajate skozi to svetlobno lino.
Namreč, vse se gosti kot lijak.
Si predstavljate?
Imate čas. Imate lijak. Ta lijak se vedno ožja in ožja in na koncu je le še vdolbina. In preko
tega svetlobnega časa boste pretočili sebe tudi v drugi svet.
Gorje tistim, kateri bodo zlobni in hudobni. Tam bodo ostali in zaostali.
Vendar, pazite se.
Vsi tisti, kateri delate na sebi, iščete tisto nekaj, poskušate razumeti in doumeti, predvsem pa
sprejeti svet okoli sebe vsaj takšnega kot je. In ne objokovati, ne obžalovati, ne pljuvati, ne
nekako rohneti nad svetom ali stvarstva. Poskušajte zaznati vsako situacijo, vsak detajl
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posebej, vsako osebo posebej. Poskušajte videti to celovitost, pa boste videli, da tonete
preko usedlin. In, ker je usedlin vedno manj, to so zapisi vaših predhodnih davninskih
življenj, se pravi, se je mnogo, mnogo bitij že odselilo iz Zemlje, od Zemlje in se sestavilo.
Vendar, ne zaradi nas, ne zaradi vas, vendar zaradi procesa, ker nekatera bitja milijone in
milijarde bilijonskih let sestavljajo sama sebe. In, ko se ta bitja odmaknejo, popusti določen
vakuum. Skozi ta vakuum tonete hitreje in se dejansko prične proces retrogradnje.
Če opazujete le svoj dan, ni le krajši dan, vendar, vedno hitreje vse teče, ker morate vedno
hitreje izživeti zapise, kateri so ostali odprti. Zapisi pa niso nič drugega kot karmične
postavitve, dogodki, pri katerih ste vi, morda predhodni ali katerikoli drugi, že v predhodnih
življenjih ali vstajenjih sodelovali, vam niso bili ravno v ponos ali čast in duša teh energij ne
sprejme nazaj.
Duša sprejema zapise, energije, entitete ali duhove, le tiste, kateri so modri, srčni in
iskreni.
Tako, kot Sem vam opeval – to so le spomini, utrinki, katere vi sprogramirate in
preoblikujete. In to je proces, se pravi, potovanja vesolja v drugo vesolje, če se Smem tako
res preprosto izraziti.
In Sonce ni tako postavljeno kot opevate in poznate, da se Zemlja vrti okoli Sonca. Napaka!
Sonce in Zemlja se istočasno vrtinčijo in čisto po svojih elipsah samostojno potujejo po temu
stvarstvu oziroma po temu svetu galaksije ali dimenzije, v kateri potujete.
Marsikaj je napačno obrazloženo. Vendar, bolj, ko se bodo dogodki gostili, prej se boste
ozavestili, ker se boste prebudili.
Še dve leti znate imeti gostega časa. Še hitreje, vendar proti koncu leta, se pravi, v začetku
prihajajoče naslednje jeseni, se pravzaprav višje premaknete. Iz enega, kot nekakšnega
ozvezdja ali polja, skozi neko svetlobno membrano, v čisto drugo polje. Zato se bo tudi
zavest, raven, drugače naravnala.
In ne le to!
Vi boste skozi to opazili, da se pri nekaterih čas prične ustavljati. Vendar, naenkrat boste
zapazili, da imate tokom dneva več časa za sebe.
Imeli boste občutek kot, da čakate, kaj imate za narediti, pa ne boste vedeli kaj s seboj
početi, ker vam bo toliko časa hodilo ali nekako ostajalo. Vendar, le pri tistih, kateri ste
zavestno gradili ta proces.
Skozi to se razbremenjujete. Zato duhovnost, ne glede na to, na katero pot se postavljate, je
res nekako blagoslovljena pot ali čaščena pot, čeprav je včasih tudi naporna.
In bolj kot se ta lijak tega časa nekako oža ali ožini, bolj (op. kašlja), se opravičujem, ravno se
premikam preko tegá, dela, se res opravičujem, bolj, ko se ta lijak tega pretoka oža, hitreje
boste tekli.
Nekako okrog 27. decembra pretrgate prvo membrano in potem je še šesta okoli 17.
januarja do 22. februarja – pretrgate zadnjo membrano.
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Takrat boste zaznali čisto druge energije. Vendar, ne zato, ker bi na Zemljo prešla druga
energija.
Napaka!
Vi se boste premaknili drugam. In potem boste zapazili, tudi v naravi, v eku sistemu,
spremembo. Tako energijo, tako zrak, gibanje. Drugače bo! Opazujte proces in se
ozavestite. Tako, da, marsikaj bo tukaj, kar se ne da ustaviti.
Vendar, skozi to se veselite in radostite, ker se razbremenjujete. Manj, kot imate bitij v
sebi, težje vam navidezno je. Vendar, za več poskrbite, manj ostane, hitreje se ciklus
odvija, hitreje boste osvobojeni, umirjeni in pomirjeni.
In to je nova doba, v katero vstopate. Veselite in radostite se tegá! Ker takrat boste
nadzorovali proces, nadzorovali drug drugega. Nadzorovali tako politično vodstvo.
Nadzorovali sistem Zemlje in marsikaj drugega.
Začutili boste, predvsem od 22. februarja dalje, kako vstopate v neko, kot v neko plast, kot
v neko polje. Tudi po telesu se bo čutila povezanost med vami. Prav, kot bi bile avre na nek
način medsebojno pritrjene. Kot bi se prelivali. To boste opazili, kar do sedaj niste zapazili.
Vendar, skozi ta način ali ta proces boste še hitreje, tisti, kateri višje vibrirate in hitreje
cirkulirate v neki vibraciji ali frekvenci, premikali in razbijali blokade tistih, kateri so še
nekako trdno vsidrani v materialni svet, ne želijo videti ničesar okoli sebe, kaj šele energijo
okoli sebe in verujejo v obstoj le tukaj in sedaj, bodo morda močno, močno, grenko
oklofutani, ker se bodo prebujali.
Tako, da, čas je res nekako tako hitreje podan, vendar tudi Zemlja se hitreje vrtinči. Vendar,
le zato, ker ni več velike elipse, po kateri ona pluje, vendar je krajša in ne daljša. In tudi ta
ciklus tega prehoda bo zelo sunkovit. Zato bodo tudi tu in tam kakšni potresi. Zaznali boste
drgetanje, zaznali boste določene vibracije. To je tisto, kjer se bo tudi svet Zemlje preobrnil,
se premaknil in potem umiril.
Naenkrat boste zapazili kot, da se je Zemlja umirila in pričela počasi, počasi vdihavati. In, ko
bo planet Zemlja sebe umiril, se ustavil v tistemu sunkovitemu vrtinčenju, se boste tudi vi
umirili. In tudi čas se bo potem tudi prilagodil v tej zaustavitvi.
»Hvala. Samo, če dovolite, še eno prošnjo, ki naj bo pa le za vaša ušesa. Hvala vam.«
Jasara.
»Lepo, lepo pozdravljeni tudi z moje strani. Najlepša hvala za to krasno delavnico. Moje
vprašanje pa se nanaša mogoče mal na današnjo temo, pa tudi na temo, ki smo jo delali že
pred časom – mislim, da je bilo leta 2012, na delavnico Točko spoznanja. In zdaj mene
zanima, skozi vse te tehnike, kar ste danes opevali in kar ste takrat učili, ko se ženska
zgradi skozi to seksualno energijo, pritegne k sebi usodnega moškega, kateri, po tej, če
sem jaz prav razumela, nima potem več želje po kakih drugih ženskah. Ali, če že, se zelo
slabo počuti.«
Da.
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»Ali to pomeni, da sta si obadva potem zvesta tukaj na Zemlji, kljub temu, da nista pobrala
svojih delov nazaj?«
Če ste nekako prisluhnili, se pravi, skozi to ženska sama sebe sestavi. Na tisto tehniko
ukrotite moškega. Na to tehniko ukrotite žensko. In, ko sta oba zapečatena in vakuumirana,
sta si potem vdana in predana. Ukrotite tudi sebe.
»Hvala.«
Prosim.
»Lepo pozdravljeni Gospodje, vsi skupaj. Res, res iskrena zahvala za vaše daritve in vse, kar
ste nam danes, nas podučili. Iskrena zahvala naši dragi Lani, ki, brez Nje, ne vem, če bi
Slovenija bila tako lepa kot je. In, res, danes nimam nič drugega kot samo zahvalo. In res,
res, hvala, hvala, hvala vam, da ste tu z nami.«
Ponižno sprejemam tudi v Njenemu imenu zahvalo, čeprav se je kar pokrila. Vendar, vseeno,
ponižna zahvala.
»Pozdravljeni. Tudi jaz bi se zahvalila za vse daritve. Pozdravila bi mojo predrago Arhano
in vse vodnike in vodnice. Zahvaljujem se vsem, ki mi pomagate. Bi pa imela samo
vprašanje. Glede na to, da veste, da sem zdaj v enem težkem obdobju. Rešujem osebne
situacije. Bi samo vprašala, ali moram bit v teh mojih težkih dnevih na kaj posebej
pozorna? Hvala.«
V teh težkih dnevih predvsem bodite neizprosni do sebe in ne popuščajte. To je ta volja,
katera vam bo, nekako, kot na majavih ali gibajočih se tleh. Bodite trdno odločeni in se
vedno znova, ko zanihate, spomnite trenutka, momenta, kdaj ste se odločili, da se boste v
nekaj spustili. In zavestno se opomnite! Če ne drugače, se spomnite in opomnite – tedaj sem
tako čutila zaradi tega, tega in tega detajla. Odločila sem se in stojim za točno tistim, kar ste.
Borite se za to in zmagali boste!
»Najlepša vam hvala.«
Prosim.
»Lepo, lepo pozdravljeni. Presrečna sem, da sem danes lahko tukaj.«
Le prosim, malce bolj na glas, da se boste potem tudi posneli. Prosim.
»Prvo bi se zahvalila Lani. Potem bi vas pa tudi prosila. Doma imam tudi težko situacijo in
vas prosim za pomoč in za moč in za to, da vse to lahko zdržim. Pa še prosila bi vas za mojo
mamo, nekako, da bi jo lahko z bratom dala tako, da bo, pač, dostojno, pač, se zgodilo to,
kar se, pač, bo. In res hvala za vse.«
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Ponižno sprejemamo vašo zahvalo. Ravno gledam. Imate še to težko obdobje za seboj. Ne
vidim, da se je energija vakuumirala oziroma zaustavila. Vidim odtekanje energije v njeno
avro. Tako, da tukaj, ne upam vam obljubiti, res kakšne velike pomoči oziroma zaustavitve
procesa. To je nekaj, kar je duša pravzaprav sama sebe odprla. Bom pa videl, če lahko kaj
dodam, da jo tukaj malce razbremenim oziroma osvobodim. Vendar, kakorkoli že, vse se bo
dobro odvijalo za njo. Je pa ostalo še nekaj zapisov odprtih in nerazrešenih, kar pa tukaj, žal,
ne morem obljubiti pomoči glede na tok dogodkov.
Se pravi, vi ste veliko, veliko razbremenjevali neko osebo ali to osebo. Žal, pa so ostali tukaj
odprti in razprti še določeni zapisi.
Vendar vidim, da v zaključni fazi se tukaj energija zapisa umirja. Bom videl, kaj lahko
naredim. Vsekakor pa vam leto 2015 prinaša več miru, več fokusa, predvsem pa več
stabilnosti. In prav zaznali boste, kako se neko obdobje karme pravzaprav dokončno tudi iz
tega življenja zaključi.
Tako, da se znate tudi skozi moško energijo globlje povezati, bolj stabilno povezati. Vendar,
vse to se veže na starejšo ali ostarelo ženo. To je ta karma, v kateri se nahajate.
Vsekakor, če Mi pa dopustite, pa jo Bom proti večeru ali najkasneje do pol polnoči obhajal in
tudi vas, pa da vidim, kaj lahko tukaj naredim na temu procesu.
»Hvala.«
Jasara.
»Pozdravljeni Gospodje in Lana. Srčna in ponižna hvala za vse, kar dobrega prinašate v
naše življenje. Za vse znanje, za vse učenje, za vso pomoč. Meni tako lepo stvari potekajo v
letošnjem letu. Vem, da ste za vsem tem vi. Zdaj imam pa še eno vprašanje, in sicer, sem
pred večjim zdravljenjem svojih zob. In me zanima, kaj bi bilo bolje – da se odločim za
zobozdravnika v Ljubljani ali v Zagrebu?«
Jaz vidim takole:
Na obeh straneh znate biti bolj zadovoljni, vendar, finančno znate biti bolj razbremenjeni
prav na področju nekakšne meje ali preko meje. Tam vam zna finančno se nekako manj
olajšati denarnica. Vendar, po strokovnosti znate biti približno zadovoljni na obeh straneh.
Vendar, Ljubljana ali to slovensko področje zna biti morda bolj pikica na i. Vendar, finančno
pa vsekakor se pa tukaj pozna razlika. Tako, da, karkoli boste izbrali, boste na koncu zelo
zadovoljni.
»Najlepša hvala.«
Prosim.
»Lepo pozdravljeni. Najlepša hvala za vse. Jaz imam pa eno, tako bolj osebno vprašanje. V
juniju in zdaj, v decembru, sta se mi naredili dve škodi, zelo podobni. In me samo zanima,
če je to ena in ista oseba, ki dela to?«
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Da. In še nekaj se vam zna zgoditi v zelo kratkemu obdobju. Vendar tako, kot, če boste
pozorni, se pravi, pozorni na ta detajl, kot, da boste v pričakovanju, boste zmogli situacijo
obrniti in jo raztreščiti. Vsekakor pa prihaja od ene in iste osebe. Da.
»Hvala.«
Prosim.
»Lepo pozdravljeni tudi v mojem imenu. Hvala za vse. Jaz bi imela pa eno vprašanje glede
današnje teme. Kaj se zgodi oziroma, kaj se dogaja, kadar, bi rekla pa čist po domače,
razdevičenje fizično ni mogoče in je potreben kirurški poseg? Zakaj? Kaj se to dogaja?
Hvala.«
Kadar je potreben kirurški poseg, se pravi, da je ta energija ali ta kompaktnost tako močno
varovana, je pravzaprav varovana le zaradi tegá, ker ženska ali žena ne bi smela biti
razdevičena.
Kadarkoli ostaja, kako naj se izrazim?, zaloga, hm, shramba ali nekaj od te membrane, se
pravi, nekako v notranjosti telesa, se pravi, ker vidim, da velikim ženam se zgodi ali pripeti,
da koščki tegá prosto lebdijo ali nekako kot visijo ali nekako se stekajo navzdol, kako naj
pravilno drugače prevedem?, je to na nek način dobro, na drugi strani slabo. Vizuelno vas
morda moti. Moti vas morda pri spolnemu odnosu. Vendar, v to energijo se pravzaprav, ali
membrano, se shranjuje večji del energije, katera pobegne nekam ali drugam.
Nič ni slabo, tudi, če odstranite. Če odstranjujete to membrano po 26-temu letu ali nekako
po 28-temu letu, ste tako ali tako vso energijo shranili v notranjosti in jo tudi nihče ne more
pobrati ali odvzeti. Se pravi, tudi, če vas nekako operira ali poseže vmes, ali ginekolog ali
kirurg ali kdorkoli drugi, tudi če je moški, jo ne more te energije pobrati, ker se ta energija
pretaka z vibracijo te privlačnosti oziroma spolnega odnosa.
Tako, da, vse tiste, katere ste nekako ali bodo te energije dali preko kirurškega posega preko,
bo njihova energija iz tega življenja ostala v njih, kar pomeni, da je dobro za vas ali za njih.
»Hvala.«
Prosim.
»Kaj bi bil pa lahko razlog, zakaj se to ne bi smelo, mislim, ne vem, spolni odnosi, pač, pri
tej ženski na primer, zgodit?«
Zato, ker je spremenila zapis. Običajno so to device, katere so bile predane Bogu oziroma
božanstvom. To so device, katere naj bi bile v samostanih oziroma nekako kot nune, noncate
ali nuncilije. Nuncilije. Noncate. Se pravi, tem je običajno v zapisu, da bi morale služiti in biti
ohranjene in se ne deliti. In običajno takšna ženska, katera se je odločala za takšni podvig, da
se bo močno, močno zaprla, pomeni, da se je odločila, da se ne bo več delila in da se bo
pobrala in odšla iz tega zemeljskega svetá ali stvarstva. Tako, da, to je tisto, kar je morda
najbolj pomembno.
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»Zelo smiselno. Hvala, ja.«
Prosim.
»Dober dan. Najlepša hvala Gospodom in Lani za to čudovito delavnico. V bistvu je bila
meni res pisana na kožo, ker imam že ves čas, v tem življenju, težave s tem in vas tudi
prosim, če mi pomagate pri tem. Sem imela ravno zdaj en tak strah, kar se teh stvari tiče in
tudi šla na en pregled. Upam, da je uspešno, da sem ga uspešno, da je uspešen. Bi pa rada
še samo vprašala, kaj bi karmično luščenje, ki se ga bom zdaj lotila, konkretno za mojo hči
pomenilo?«
Takole. Kar se tiče karmičnega luščenja – vsekakor je to izživetje davnine in se pobirajo vsi
davninski deleži nazaj. Kjerkoli se energija, kakršnakoli, nahaja ali raztaplja, to pomeni, da
dejansko jo lahko preko tegá dobite nazaj. Očiščeno, sestavljeno in dovršeno.
Vsaka energija je misel. Vsaka misel je energija. Vsaka energija je prosto gibljiva ali nekako
vibrirna energija goste, prosojne energije, katera se lahko izoblikuje v različno podobo, ima
samostojen spomin, samostojen proces. Lahko je človek, žival, rastlina ali karkoli drugega.
To pomeni, da se vse te energije, katere vi skozi življenja dejansko mešate ali mešetarite
skozi zapise po Zemlji, dejansko vsak zapis pobere iz posameznika. Se pravi, če se dela, Bom
dejal primer, na primer, za vas, se za vas pobere vse energije, kjerkoli ste raztepeni in
kdorkoli živi na koščku vaše energije, kot v neki simbiozi, se tista energija, katera je v človeku,
v živali, rastlini, v pokopanini, v truplih, razkroju, v različnih ozvezdjih, kjerkoli, ta energija
prosto pripelje nazaj nad To Telo, vstopa v Njeno maternico, gre preko Njene maternice na
površje, v določen kanal. Preko kanala, kateri je zgrajen preko več tisoč milijonov živih bitij,
se sestavi portal. Preko tega portala, živega kanala, se prenese takšno bitje v Nekomu, kateri
bo delal za njo do točno določene pozicije. Se ta Energija, ali Bitje ali Silhueta odmakne, ker
je prinesla to energijo na vpogled. Ta Silhueta se odmakne nižje in ni prisotna pri gledanju
spomina. V tistemu delu pa ta kos tega bitja dejansko podoživi vsako zapisano enoto
predhodnega spomina. Pregleda, kaj bi moral narediti v temu življenju – ali je prišel do točke,
da je opravil izpit ali ne, če se Smemo tako pošaliti. Se pravi, in na podlagi tegá dobi ponovno
popravni izpit. Se spusti nazaj po temu živemu kanalu v Silhueto, katera je pripeljala to
energijo na vpogled pred Stvarnike, pred Bitja, kako naj se izrazim?, Onostranstva, kateri so
dejansko razsodniki in se na novo, v mešanju energije Osebe, katera je odprla kanal, zgodi
preobrat ali izživetje.
To pomeni, da Oseba, druga Oseba, namesto tistega kosa, izživi zapis namesto vas.
Vendar, pazite!
Podoživi in pripelje se vse, v kakršnikoli skupnosti je bila ta energija – prijatelje, privržence,
sovražnike, nasprotnike in se da ista ali enakopravna situacija kot v momentu, kjer se je ta
energija zataknila in ni izpeljala pravilno, v takšni postavitvi, da bi bila v čast in ponos duši, da
bi jo duša sprejela k sebi.
In kaj se zgodi?
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Oseba, katera jo je shranila v sebi, podoživi njeno smrt, njen zapis, njen prehod, njen
spodrsljaj. In se znova zasukne v času in potem se ta energija zlije v Njo in druga Oseba, se
pravi tista, katera je pripeljala po kanalu, prične popravljati in spreminjati zapis.
Vendar, to ni čas za razmislek, kako se postavi dogodek, kako boste vi zavestno odreagirali,
kaj bi bilo smotrno, pametno ali plemenito narediti. To je preprosto proces, preko katerega
greste in ste ali pa niste. In, če duša, katera spreminja in izživi namesto njega, ni sposobna v
določenemu momentu, izven telesa, v kanalu narediti novi zapis, da bi bil v ponos duši, se
spusti v materijo in se preko njenega načina življenja v trenutku zgodi preobrat in ona na
fizični, najnižji točki materije preživi nekaj namesto vas.
In, ko se naredi novi zapis, se potem ta energija odmakne in častno živi v skupnosti duše ali
te silhuete.
Tako se pobira in sestavlja proces izživetja. Vsak zapis mora biti izživet. Vsak zapis mora
biti postavljen tako, da je v čast in v ponos duši, drugače ga duša ne spaja nazaj. Vendar,
ne zato, ker ga ona ne bi želela. Vendar zato, ker je osnovni, čisti frekvenčni namen imeti
čisto jedro. Kot od Boga iskra za vsakogar. In enako se na enako sprijemlje ali oprijemlje.
Nasprotno pa se raztaplja in raznaša.
To pomeni karmično luščenje.
In pri otroku ali pri kateremukoli se to dela, se dogaja enako. Vendar je dobro, da so otroci
stari vsaj 16 ali več let, da vedo, zakaj se pravzaprav gre, da sami izrazijo željo, da se zavedajo
procesa, da se duša ozavesti.
Predvsem pa otrokom, mlajšim od 12 let, se tega ne dela. Zakaj?
Ker je mnogo bitij, kateri so še speče in nimajo do polnoletnosti niti možnosti vdaha, se pravi
pogleda, da vidijo, da lahko sami spremenijo. Se pravi, zato se mlajšim od 12 let običajno, v
večih merilih, ta proces ne dela. Razen pri tistih, kateri so res, morda bolehni ali pa so v
kakšnih težkih situacijah. Potem se to izjemoma tudi naredi. Drugače ne.
Torej, pobere se vsa davnina, ne pa sedanjost.
Sedanjost pa sestavljate sami preko sestavljanja nazaj. To pa je pošteno do vas, da tudi vi
sodelujete v procesu, skozi katerega se gradite in ste potem ponosni na svoj proces,
ponosni na svojo zmago, predvsem pa prihajate do stopnje razsvetljenja.
Razsvetljenje ali Razsvetljenstvo pa je tista nota časti, po kateri duh, duša časti, ves čas
hrepeni.
In ko pridete do te točke, stopnje razkrivanja, boste videli, vedeli, razumeli, doumeli, sprejeli
in spremenili svet, v kateremu ste.
Tako, da, kakorkoli že, je začetek in konec združen. In vsekakor je to res mogočen proces.
»Hvala.«
Prosim.
»Lepo pozdravljeni. Srečna sem, da sem danes tukaj. Za vse se vam lepo zahvaljujem.
Imam pa vprašanje, kako bo z zdravjem mojega sina?«
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Jaz vidim takole:
Znajo biti neke vmesne nevšečnosti, katere znate tudi preko medicinskega dela nekaj
uravnavati. Vendar se znate dotikati tudi neke alternative. Bi vam znala tukaj neka starejša
oseba tukaj tudi zelo veliko pomagati. Vendar vidim, da pri njemu boste imeli kot alternativo
in uradno medicino, kot, da bosta šli z roko v roki.
Uradna medicina je pravzaprav umetna postavitev, vendar je tudi telo umetno. Tako, da do
neke mere uradna medicina zna do neke mere pomagati, vendar, ne pa odstranjevati, se
pravi, tistega procesa ali tistega vira ali začetka nastalih težav.
Preko alternative pa se povezuje energija Narave in ne preko umetne postavitve, ne preko
uradne medicine! Pazite! Preko alternative! Zakaj?
Ker alternativa je povezava s Čistimi energijami Zemlje, materialnega živega drevja, rastlin,
bilk, obstoja oziroma življenja.
Zato ima energija ali nekako alternativna medicina, kot jo pri vas opevate, se pravi, ta
smer te energije, neverjetno moč. Vendar je počasna v programu ali v spreminjanju
procesa.
Ima najmočnejšo moč, ko se človek, duša ali duh spremeni, ozavesti in prebudi. Se pravi,
takrat alternativa ali vso znanje iz smeri Energij hitreje se absorbira, hitreje napreduje in telo
se hitreje regenerira.
Tako, da, Jaz bi svetoval, za začetek vsekakor, vsekakor bodite pozorni tudi na neki nasvet
starejše ženske. Neka starejša ženska vas bo tukaj peljala preko nekega procesa. Vam bo zelo
dobro svetovala in zelo veliko vam bo pomagala. Na koncu se bo vse dobro sestavilo.
»Najlepša hvala.«
Prosim.
»Spoštovani. Težko je z besedami izraziti zahvalnost za vse, kar nam dajete, za veličastnost
vsega, kar je okrog nas. Ob tej priliki bi se tudi vam srčno zahvalila za vso pomoč naši Ani.
Ona se zdaj vrača nazaj v svoj dom in upam, da je najhujše šlo mimo.«
Vsekakor, tukaj Sem zelo, zelo zadovoljen. Tudi po procesu, kar gledamo. Zelo lepo je tudi
sprejemala daritve. Zelo lepo se je tudi menjavalo različno zapisano polje. Tako, da,
vsekakor, vsekakor ji tukaj Svetle Sile stojijo na strani. Predvsem pa naj bo zaupljiva v sebe.
In prišepnil Bom, naj se vsekakor dotakne tudi alternative in naj gre tudi z roko v roki z
alternativo dalje, zato, da odstrani določene viruse ali bakterije.
Neka frekvenca nekega valovanja, nekega aparata, ne Bom opeval, katera, ne bi bilo pošteno
do ostalih, se pravi, je frekvenca vibriranja. Ker telo vibrira in neka frekvenca tu in tam tudi
stoji in blokira, se pravi, je tako, kot bi tresli tla pod nogami, se bo telo zvibriralo in nekako
izpodneslo tudi viruse, bacile, predvsem pa določene strupene sestavine umetnih sestavin,
katere je nekako dobila preko procesa zdravljenja.
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Tako, da, vsekakor bi ji svetoval, da se dotakne tudi alternative, da očisti teh zdravil, telo,
katero je nekako vsrkalo v sebe.
»Hvala lepa. Saj bomo k vam prišli. In to je namera njena in želja vseh nas. Tako, da boste
najbrž potem še bolj detajlno to povedali. Hvala lepa za vse.«
Ponižno sprejemamo vašo zahvalo.
»Prelep pozdrav tudi iz moje strani. Za današnji dan in za vaše učenje. Pa preprosto, za
vsak dan. Imam, imel bi pa eno vprašanje. Za tole deviško energijo, ne. Zakaj so bili moški
očuvani, da se jim ta energija ne more ukrast? In, še eno vprašanje. Ali je krst v cerkvi tudi
en način kraje te energije? Hvala za odgovor.«
Krst ne krade te energije, ker se krade, pobira, spreminja le preko vzburjenja ali
zaljubljenosti. Se pravi, pri krstu vam nikoli se ne vrtinči ta energija med parom. Le za šalo,
vendar dosti zares. Veliko ljudi je pomislilo enako kot vi, tako, da ne boste mislili, da ste
enako ali le osamljeni primer.
Se pravi, moški, hm – moški so odpirali ta svet. Moški so postavljali ta svet. In moški se niso
delili za ta svet. Kratko in jedrnato. Zato so očuvali to, zato, ker so za sebe dobro poskrbeli.
(smeh)
»Kako egoistično! Hvala.«
Prosim.
»Tudi jaz bi se rada iskreno zahvalila za vse vaše daritve v vseh teh letih, kar prihajam.
Opravičujem se za občasne, svoje ljubezenske frustracije. Imam eno prošnjo, za vaš
blagoslov za osebo, za katero sem prosila na zadnjem osebnem terminu. Hvala vam.«
Vsekakor je že Jezus predhodno nekako tudi delal nekaj. Vendar, Bomo pa v skupni molitvi
oziroma v skupni zahvali, ko Bomo za vse vas nekako tudi mantrali, molili, se radostili,
predvsem pa tudi peli, se Bomo usmerili tudi na vse tiste, za katere ste vsi ali pa nekateri tudi
prosili. Tako, da, nikogar ne boste ali pa ne Bomo izpustili ali izgubili. Vsekakor se Bomo
potrudili tudi v tej smeri.
»Lepo pozdravljeni. Najlepša hvala za znanje in predvsem za daritev današnjo. Me pa mal
zanima, če nam še lahko kaj več prišepnete, kako se uporablja in kako zgleda?«
Mh. Ta energija.
Ta energija se lahko porablja, se pravi, če jo imate v sebi. Moški se vedno znova, nekako
tako – ali se spomnite, ko Sem opeval oziroma So, Smo, kakorkoli že, vsi Smo bili povezani v
eno celoto. Se pravi, ko Smo dejali, da moški ima v sebi to žensko energijo. In okoli nje se
naliva ena takšna gosta, temna, temnejša energija. To je tisti moški pol, kateri je drži nekako
ovito, kot bi bili lupina ali gibajoča se energija.
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Vendar, ko moški prvič pomisli na manipulacijo žene, se iz njegove češarike
spusti droben las v mali možgan, kjer je reptilski obraz. Od reptilskega
obraza ali jaza se energija direktno razprši v center zadnjega ali iz zadnjega
življenja, ker ste nekako imeli ali iz zadnjega postavitvenega dela, imeli to
energijo.
Se pravi, in se razlije ta las ali ta svetloba in se pripne na moški del, kateri drži žensko v
oblasti.
Preko tega dela se da z njo močno manipulirati. Predvsem, ko pričnete razmišljati o določeni
osebi, se pravi, ji vstopate direktno v možgan in hkrati direktno posegate do odboja malega
jajčka, katera ona še nosi v sebi. Kar pomeni, da se takoj ona spomni na vas in jo lahko tudi
pričnete manipulirati. Jo lahko pričnete obračati, sukati, tako kot vam paše ali gode.
Vendar, ne pozabite!
Karma – znova vaša. Vi boste odslužili, če boste v slabo njej postopali.
Če pa jo boste podpirali, ji želeli in ji postavljali dogodke tako, da bo ona srečna in hkrati
tudi vi, pa boste nadgrajeni.
In ne le to!
Ta energija, se pravi, če se v možganu ali v temu zatilju, se pravi, ta ženska
energija poveže z moškim, kateri je ovit, lahko nastane visoka cev.
Frekvence.

Torej. Lahko naredite tudi to, vendar ne sedajle, ker vas nismo nekako zapirali, tako, da,
sedajle niti ne toliko delati.
Se pravi, imate žensko in moško energijo, to ovito. In v sredini je nekakšna središčna točka.
Lahko jo opazujete. Lahko delate, vendar ne izstopati iz telesa. Le sledite. Ne izstopajte!
Se pravi, in v sredini je nekakšna, kot center, kjer se poveže moška in ženska energija. Si
predstavljate?
In, ko boste zavestno hoteli pogledati v ta center, boste zaznali navidezno os. Prav os
nastane, katera se giba, tako kot se telo premika. Če boste vi telo premaknili naprej, se bo
tudi ta os premaknila naprej. Pripeta je na materijo. Kar pomeni, da tako, kot se giba
materija, tako se gradi tudi ta os.
Ta os, če bi jo znali zavestno uporabljati in bi jo uporabljali, bi jo lahko zavestno spustili kot
portal v Onostranstvo in bi lahko oddajali, močno visoko nad astralom, signal, prošnje,
česarkoli. Ali za prošnjo za druge. Ali za prošnjo za ljubezen, za sebe, za druge ali tudi za njo.
Se pravi, lahko skozi to oddajate hrepenenje, poželjenje, da želite dobiti točno tisto nekaj, po
čemer vam srce veli ali hrepeni. Se pravi, tista globoka želja, katero ne upate izražati na glas,
jo lahko preko tega, tega lasa, kateri se na vrhu odpira vedno kot membrana.

35

Če želite slabo ali delate slabo, se ta energija dobesedno, iz tega sistema spusti v nižino in
lahko želite tudi zlo ali slabo. Vendar vedite, da se bo najprej pripelo na moškega, šele
potem do ženske. Najprej boste vi v ospredju. Zato ne delajte slabo!
Vendar, skozi to ravno tako, če greste v globino in da je že rajna oseba, potem lahko
posežete v Zemljo, tik pod zemeljsko skorjo, oddate spomin ali signal na njo, na njo.
In na podlagi tegá se odda po temu polju kot las frekvenca, kot po olju, nekaj decibelov pod
zemljo, se pravi, tam, kjer ste zakopali trupla. Se pravi, in če ta oseba še ni prešla, se pretoči
ta signal direktno v njo, kjer je zakopana, upepeljena ali postavljena. Se pravi, na podlagi tegá
se vi povežete z rajnim svetom. V rajnemu svetu, če je ona že šla skozi razkroj in je del nje že
odšel, se pravi, oni posredujejo ta signal do nje in ona lahko doseže stopnjo Razsvetljenja.
Kar pomeni, da ste se vi odprli za njo. Njej omogočili Razsvetljenje, izpuščanje njenih
takozvanih grehov, obtežitev ali slabega dela in se lahko vse, kar je njenega bilo v spominu,
pretoči direktno v to kepo njene energije, katero imate vi pripeto nad zatiljem. Se pravi, njen
popoln spomin se pretoči v to kepo. Prične, prihaja do vrenja in eksplozije, se pravi, in se
posuje preko tegá, skozi vas in jo izpuščate iz sebe. In takšna energija zmore zapustiti Zemljo.
Kar pomeni, da jo na ta način odrešite ponovnega rojstva, vstajenja ali stvarstva.
V marsikakšne namene se to lahko uporablja.
Tudi ta energija ženstvenosti jo lahko uporabljate za zdravljenje spolnosti. Se pravi,
bolezenska stanja. Da vi veste, se pravi, pri ljudeh, kjer zavestno veste, da ste nekoga ali pa
se ozavestite, da ste nekoga razdevičili, čeprav nekateri niti ne ločijo, ali so razdevičili ali niso,
to je težji problem, se pravi, se ta energija shrani v njemu in če takšna ženska zboli, lahko
tudi moški, zavestno gre v njen program, se pravi, in ji vrne energijo gledanja in izpusti to
energijo nazaj. Na ta način sebe razbremeni.
Energija se spusti skozi njega, skozi ta kanal, dejansko te moškosti
navzven, se naredi ta sijoči kanal.
Se stopi v njo. Ona dobi ta proces. In, ko bitje sebe sestavi, ona tudi lahko
izniči blokade ali stojne energije in tudi ozdravi.
Tako, da, kakorkoli že, ko boste vračali, boste delali mnogo, mnogo marsičesa, česar se ne
boste zavedali. Vendar, danes bi vam lahko obrazlagal o tej temi še marsikaj.
»Srčna zahvala za vse daritve, tehnike in vašo nesebično pomoč. Res hvala.«
Ponižno sprejemamo vsi skupaj vašo zahvalo.
»Pozdravljeni. Jaz sem danes prvič med vami, tako, da najprej res iskrena hvala. Hvala
vsem prisotnim. Hvala tebi Lana in tudi, da sem se lahko udeležila. Spoznala sem pa vas
preko posnetkov pred mesecem dni. Zato bi rada vprašala, ker sem dokaj nova na tem
področju, kje sem oziroma kako sploh začeti, da pridem do tega, da lahko grem z vami
naprej. Hvala.«
Jaz bi vam svetoval takole:
Glede na to, da ste bolj novi, daritve ste vsekakor dobili.
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Jaz vam svetujem v osnovi, da sestavite pranskega duha, ker to je tako kot okostje, na
katerega boste polagali potem deleže, kjerkoli boste sestavljali.
Se pravi, dotaknite se in zgradite pranskega duha preko pranskih tehnik.
Hkrati s tem boste lahko delali tudi druge tehnike, vendar se te tehnike, katere boste
samostojno pobirali preko gradiva ali dela, dejansko potem poveznejo, ko imate sestavljeno
nekakšnega pranskega duha.
Torej, obvisijo ali oblebdijo v določenih prostorih. In medsebojno se povežejo razna dela ali
postavitve šele takrat, ko imate sestavljenega pranskega duha.
Potem bi vam svetoval, da se dotaknete in odstranite reptilska jajca v malih možganih. To
so ti kristali. Tako zelo lepo se sliši. Kristali. Vendar, res izgledajo kot kristali. Vendar
barvitosti. In to so jajca ali najnižja točka, kjer so reptilske energije pripete in so vraščene v
mali možgan.
Odstranite ta jajca. Vendar, res bodite pozorni, na vsakih 3 dni eno jajce! To je postopek,
preko katerega pojdite.
Ko boste nekako prešli čez polovico teh jajc ali teh zastojev ali priseskov, se potem
dotaknite bodala na levi roki. Bodalo na levi roki!
Ker imate bodalo na levi roki, bodalo na desni roki. Bodalo v levi nogi, bodalo v desni nogi.
Da. Moram opevati. (smeh)
Torej, odstranite bodalo na levi roki. Se pravi, ko boste vlekli,
vlecite postopoma in sproti z Andalo, belo energijo zalivajte
in vakuumirajte.

To pomeni, da boste skozi proces bodala osvobodili svetlo bitje, katero vam bo pomagalo v
procesu.
Ljudje, kateri odstranijo desno bodalo, odstranijo in osvobodijo tudi temo. Osvobodijo tudi
nižino in bitje, katero jim na nek način tudi pomaga, vendar v globino.
Vi pa osvobajate in sebe postavljate po stopnjah, zato si odstranite bodalo na levi strani, da
boste osvobodili svetlo bitje, katero bo potem skozi proces sodelovalo z vami. In dobite še
eno bitje, poleg instinkta. In vi gradite sebe naprej.
In, ko boste odstranili bodalo, odstranite okovala. Ker preko okoval ste ujetniki fizičnih ljudi,
materije ali telesa.
Odstranite na levi roki. Odstranite na desni roki.
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Odstranite na vratu. Predhodno poiščite ta zatič. Odstranite to.

In potem imate še vez. Se pravi, okovala na nogah, okoli gležnjev in nekakšna vez ali
veriga. Verižni člen je pravzaprav vmes. To je tisto, kar boste z gorljivo energijo prežgali.
Postopka ne Bom opeval, ker je pravzaprav ves, ali v celoti je vse opisano in nekako zapisano
tudi na spletni strani na določenih zapiskih, ker se je tudi gospa Milena Petek zelo potrudila
in vse skupaj tudi prepisala. Tako, da hvala tudi njej.
Drugače pa, na tej postavitvi, prav na tej postavitvi preglodajte le to vez. In ko boste
preglodali to vez, ste naredili tisto, kar rabite na osnovi.
In na koncu, kjerkoli boste, kakršnikoli zapis odprli in karkoli boste delali iz različnih
predavanj, se bodo samostojno energije naredile in se povezale na točno tisto, kar boste vi
sestavili.
Vendar, skozi to sestavljanko, se pravi, osvobajanje okoval, bodal, reptilskih jajc in tega
pranskega duha, vi sebe izlijete iz materije in niste več ujetniki in vkovani notri v materijo,
vendar, končno pridete na površje, prelivate materijo. Zvišate in zvišujete frekvenco. Se
povezujete z Višjimi Bitji, z Višjo frekvenco, z Višjo energijo in se počasi razbremenjujete. In
vsako bitje, katero je v simbiozi pripeto na vas, ne more iti skozi proces, skozi, skupaj z vami,
ker nižje vibrira. In tako je tako, kot bi bili olje, katerega se želijo oprijeti, vi rastete, oni pa
ostajajo.
In to je bistvo vaše zmage in vašega procesa, da boste vi lahko nadzorovali svoje telo. Tam
pravzaprav tudi pričnite.
»Hvala.«
Prosim.
»Dober dan želim.«
Jasara.
»Hvala lepa za vso pomoč in podporo, ki mi vsekakor prihaja krvavo prav, tako bom
povedal. Imam pa eno vprašanje, ki se ne nanaša na današnjo temo, ampak na, nekak na
to mojo zgodovino. Bi rekel, karmo prejšnjih življenj pa tudi sedanjih življenj, je to, so pač
ta borba z demoni. Ker tudi v tem življenju imam, pač, težave z tudi utelešenimi demoni. To
je tudi moja temna usojevalka, ki sem jo dejansko videl, kako se je njen obraz spreminjal
praktično v hudiča. In, ko sem jaz to nekomu pripovedoval, komurkoli, mi, dejansko bi me
najraje strpali v kako psihiatrijo. Žal, pač je tako. No, v glavnem, zanima me, na kak način
se, ker ti demoni delajo praktično manipulacijo vsak trenutek. To se jaz zadnja leta
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intenzivno sem prisiljen zavedat tega. In kako se to vsaj ublažit ali pa, na nek način upret
tem demonom, ki tako manipulirajo ljudi, da je nekaj groznega? In prav pogrešam tudi,
recimo, to temo prekletstev, na kak način to nastaja? Na kak način ljudi nekak ozavestit,
da so pod hudičevo oblastjo ravno na podlagi teh prekletstev in jih nekak preusmerit na
način delovanja, kako se tega »losat« ali pa preprečit ali pa obvarovat? Hvala.«
Zelo mogočno vprašanje.
Na to tematiko smo se mnogokrat spotikali in že kar nekaj časa ali nekaj let to tematiko
zavestno premikamo in prestavljamo. Vendar le zato, ker je tematika res zahtevna. To je
nekaj, kjer vi živite čisto v svojemu svetu. In hudiči in demoni se predvsem utelešajo preko
različnih satanističnih obredov. Vendar, to ni nujno le iz tega življenja.
Pri tej osebi je to že neka davnina že iz predhodnih življenj.
Vendar, kadar človek dušo odproda in jo zamenja zaradi slave, zaradi uspeha, zaradi
manipulacije, zaradi nadzora, moči in nadvlade, zavestno gre preko obreda.
Pri vseh teh obredih se uporablja kri, urin, žival in rastlina. Koščki ali delčki.
In ne le to!
Uporablja se kovina, uporablja se kamen. Uporablja se kost, las ali ščetina. Torej, vse, kar
imate v sebi ali na sebi, za sebe, se pravi, se ta proces pravzaprav uporablja.
To so obredi, preko katerih ali preko katerega se nekdo, običajno zavestno, proda oziroma
gre v suženjstvo.
Bom poskušal tako opevati, da se Me ne boste prestrašili. Ker to je res tematika, katera ni za
vsaka ušesa.
Ko nekdo se odloči, da želi imeti še večjo moč, predvsem slavni, zvezde ali pa iz drugih časov
ali obdobij, vedno je moč, pripadnost takozvanemu »bogu«. Bog Sonca ali bog satanističnih
obredov je pravzaprav neverjetna moč, krinka, katero so uporabljali tudi že preko, preko
davnine. Se pravi, že v času Egipta ali starih egipčanskih del, so uporabljali različne skulpture,
kjer so uprizarjali, upodabljali, častili in se pokorili.
Ko se vi želite dokopati do nečesa več, se običajno duša odproda. Obred, ne Bom ga opeval,
kako – se vam izlije malo krvi. Če imate srečo, da vam ne odteče vsa kri, vas potem dejansko
po drugi krvni strukturi dotočijo. Marsikaj se da narediti skozi to.
Predvsem pa je to obred mantranja, molitve in predaje. In to je sklenjen krog, v kateremu se
pada v trans. Vendar, to ob pomoči tistih, kateri so že znotraj v neki skupnosti ali neki sekti.
Oni točno uporabljajo določen citat. Tako kot sveta biblija uporablja svete molitve, tako tudi
oni uporabljajo svoje častne, žlahtne molitve. In takrat pripeljejo človeka ali posameznika, da
pade v trans. Če ne pade v trans, ga tako ali tako zadrogirajo, omamijo, onesposobijo. V
glavnem, takšna duša, katera gre v takšen proces, je običajno čisto, čisto odsotna.
Ko se ga da na nekakšen »sveti oltar« z določenimi simboli ali kamenjem ali česarkoli
drugega, recimo, récimo temu le tako, miza, njim »sveta« žlahtna miza, se človeka spravi v
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takšen trans, da ga običajno pripelje do točke, da ga odprejo, tako po vagini kot po vsemu
temu sprednjemu delu in se telo dobesedno odpre. In naenkrat duša fizične materije umre.
Duša, katera je prišla v častni krog, se pravi, diha, katera je prišla, da je predvsem nastajala
materija, pa je tista, katera izstopi in je dobesedno darovana točno tistemu »bogu«,
božanstva, bitju, česarkoli – kar nekdo zove.
Ta energija vzame njo kot hrana v sebe, jo pogoltne in svetloba ostane ujeta za večnost
večnosti pod temó.
V prazen, odprt telo, kjer je navidezno kot mrtvo telo, vstopi nova energija in se vkorenini v
to telo, katero ste dali na nekakšno mizo, »sveto« mizo. Se vkorenini skozi podplate. Prebije
vse pečate. Potrga vse častne vezi in vse, kar je svetlega povleče v sebe navzdol. In Svetlobo,
z vsemi častnimi Bitji, kateri so vodili telo, ujame in povleče v tla. Takšna bitja, če jih je tisoč v
sodelovanju, postanejo ujetniki Zemlje in podzemlja.
Takrat se na ta Sveta bitja, se pravi, pripne kot nekakšen vakuum in ta tema, preko njih,
prične posegati po višavah. Zato so določeni napadi, določeni spopadi, vojna stanja. Marsikaj
je tukaj. Vendar, ta, recimo temu hudič, kateri je vstopil, se vakuumira v notranjost in zapre
telo. Po zunanjosti dobi preliv, se pravi, ta sprednji del se zapre do kronske čakre z njihovo
zmesjo, z njihovo krvjo, predvsem pa z njihovimi iztrebki, se zamaže ta energija. Kar pomeni,
da je naenkrat v telesu živečo bitje teme in grozote.
Torej, telesna duša odmre. Tista sveta duša, katera je prišla, postane ujetnica v notranjosti in
zbudi se zadnja duša, katera je v črevesju. To je črevesna duša, katero imate v notranjosti kot
tanko nit, katero Smo že opevali. Se pravi, in ko pride do te točke, ta nekdo zbudi prav to
dušo. In takrat v telesu nastaneta dva polja – teme in svetlobe. Borbe za obstoj. Črevesna
duša se prebudi tedaj, ko telo popolnoma umre.
Se pravi, ko je zadnji izdih, takrat se telesna duša črevesja pravzaprav zbudi, prav ta črevesna
duša in takrat gre marsikaj v ta proces in se ne da več prebuditi telo ali obuditi nazaj.
Dokler je črevesna duša speča, se telo da prebuditi tudi še po 24-ih ali 48-ih urah, če je
seveda ta energija še živa in gibljiva.
Ta hudič, če ga Smem tako imenovati, pogoltne v sebe to energijo. Dobesedno v sebe, v svoj
sistem in jo pripne v popkovino, znotraj v sebe in takrat se vraste v telo.
Nikoli več tega bitja ne morete izgnati. Kadar ga izženete in ste uspešni v temu procesu,
izženete tudi vsa svetla bitja. Vse, kar je svetlega. In če tisti, kateri uspešno izganjajo, se
pravi, telo izgubi črevesno dušo, dušo svetlobe in dušo materije ali človeka. Izgubi tri
osnovna bitja.
Vendar, v telesu navidezno zavlada mir. Vendar, bitje zlobe ima vse tri. In s temi svetlobnimi
bitji on odide drugam.
Kdo zasede mesto? Mesto svetlobe v telesu?
Lahko nekdo, kateri je izganjal nekoga in je dobro delal. Lahko nekdo, kateri je bil v
določenih drugih delih telesa, v organih. Lahko pa nastane prazen prostor in je telo v
transu in je človek čisto odsoten in je dobesedno kot odprta knjiga, v katero se lahko naseli
marsikdo.
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Ljudje blaznijo zaradi tegá in so lahko le žrtve.
Takšnemu človeku je sila težko pomagati. Pomaga se lahko izključno le tistim in izženete iz
telesa lahko le tiste ali tistim, kateri niso zavestno šli v ta proces.
Torej, tisočletja ali stoletja nazaj, ko so se odločali za proces in so bili ujeti in na silo podani v
nek obred, da so dušo odprodali, se pravi, se da izključno pomagati samo tem, kateri se niso
zavestno odločili za proces.
Tisti, kateri so se zavestno odločili za proces in zavestno šli v odprodajo, menjavo in
sprejemanje nekoga v sebe, nikoli in nikdar ne morejo sebe odmakniti od tegá. Razen, da
se spustijo v svet teme, pekla in podpekla in v temu svetu, mimo materije, razrešujejo in
odplačujejo. Vendar, nikoli več ne morejo pobegniti. Zato tudi ostajajo ujetniki.
Vendar, poglejte dobro stran!
Ker imajo tema ali zlo ujeto dobro energijo, imajo možnost in priložnost, da jih svetli
sprogramirajo. To pomeni, tisočletja ali stoletja, milijonska ali bilijardna leta, dokler se duša
teme, zla, ne prebudi in ne začuti sočustvovanja.
Ne upam si trditi, da je ravno hudič čustven ali sočuten, kar pomeni, da ste tukaj ujeti.
Pri osebi, pri kateri ste spraševali, ne Bom opeval, kaj je bilo – ali je bila prodana sama ali ne?
Ne bi bilo pošteno do nje. Lahko vam le povem, da boste nemočni.
In takšna oseba, za takšno osebo bi Jaz svetoval, da preprosto prižigate plamenice – bele,
lila ali rumene. Plameničko. In prosite res od srca. Dajte jo na levo stran. Jo pokrijte z
desno stranjo. Če je večja, jo pokritje tako kot od spredaj, da se povezne energija direktno
v srce. Začutite energijo povezave srca, energijo plamenice. Začutite to cirkulacijo. Zaznali
boste močno energijo.
Ko zaznate to energijo, prosite in podarite jo v namen, zakaj jo pač prižigate. Upam, da Sem
dobro prevedel.
Ko boste naredili to, jo podržite pred seboj in jo glejte tako kot nad njo, tako
kot Jaz ves čas gledam nad vami, tako glejte nad plamenico – ne v plamenico,
nad plamenico.
Boste zaznali neko oljnato energijo. Takšen madež.

Potem jo položite in jo prižgite. In jo pustite, da pogori.
Ko bo pogorela, jo zdrobite. Prah pa posujte na svetemu pokopališču. Če ga boste posuvali
na svetemu pokopališču, ga posuvajte tako, da ga boste dali okoli križa, da naredite krog.
Sklenjeni krog. Zelo pomembno!
Če vam primanjkuje energija ali zmesi praha, naredite energetsko ta krog.
Če ga pokopljete ali zasuvate na grobovih, naredite toliko ali toliko prahu, da naredite
sklenjeni krog okoli in okoli groba ali pa okoli križa, kateri je vpet v samo stojno energijo.
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Drugače, če imate res malo plameničko, jo lahko posujete prav tam, kjer je glava ali vrh od
pokopanega oziroma od svetega groba.
Vedno, ko gledate energije, ne glede na to, koliko šaličic položite ali teh, nekako upepeljenih
skledčk položite v notranjost, vedno je energija zlita tako, da ima glavo na vrhu, kjer je
spomenik. Se pravi, energija se vedno razlije. Zato lahko tudi takšen prah posujete v sredini
ali na vrhu, kjer je glava, vendar vedno skleniti krog!
Ko boste odšli od groba, se ne pozabite pokloniti, prikloniti, se zahvaliti in oditi!
Ker to je tako – ko prinesete takšno žlahtno daritev na grob, ali na osebin grob ali na tuji
grob, zapuščeni grob, pomeni, da dreznete v osje gnezdo. Tega nikoli, poudarjam, nikoli ne
polagajte na grob preko noči!
Noč ima svojo moč. Boste dobesedno prenesli kot med sršene nekaj, kar je ne ravno dobrega
za njih, predvsem pa za vas.
To polagajte proti jutru, ko se dan prebudi, do nekakšnega opoldneva. Takrat ste čisto
varovani. Ali pa do poznega popoldneva, dokler je sonce še visoko ali pa dan. Drugače nikar
ne!
Ker s tem dreznete v gnezdo energij, da ne boste napadeni prav vi, čisto sami.
In ko posujete to, se namreč naredi portal, kot sulica v notranjost telesa, globoko, globoko
v podzemlje. In skozi to se nad vami, nekako meter visoko, naredi takšna stojna
energetska cev. Opazujte jo. In skozi to cev se naredi prehod ali možnost osvoboditve bitja,
kjerkoli je v temu polju vpeto.
Torej, če je bilo bitje ali telo pokopano v Ameriki, v Avstraliji in vi to naredite na enemu čisto
drugemu pokopališču, kjer ni nobene, nobene družinske energije ali karkoli takega, se pravi,
je pomembno, da se naredi le prehod. Je to olje, povezava ali celota enega. In se bo od
tistega posameznika energija spustila prav skozi ta prehod na površje in se bo lahko celo
osvobodila.
Tako, da, Jaz bi vam svetoval, predvsem, da prosite za njo. Jaz Bom videl, kaj lahko naredim.
Ne upam vam ničesar obljubiti. Bom naredil neko povezavo. V naslednjih 45-ih dnevih Bom
poskušal drobcene deleže premakniti preko njenega gležnja, pa Bomo videli, kaj lahko tukaj
naredimo, da nekoga poskušamo vsaj razbremeniti. Vendar, višje ne Bomo šli od njenega
gležnja, pa Bom videl, kako lahko pomagam tej osebi, za katero ste prosili.
»Samo še ena malenkost.«
Ja.
»Ali ta temna usojevalka oziroma ta utelešeni demon deluje tudi preko te ženske, ko sem
sedaj v stiku z njo? Ali, jaz imam občutek, da tudi preko nje, zdaj ona s polno paro deluje.«
Kadarkoli so darovane ali postavljene daritve in so žive daritve, se pravi, in so še vedno živi
ljudje, tisti, kateri so nekaj klicali ali zvali, boste lahko vrnili, prav preko te tuljave ali te cevi,
nekaj direktno v tisto osebo, katera je klicala.
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Če je oseba, katera je vsrkala ali dobila bitje hudiča, demona v sebi, zaužila karkoli
materičnega, kot hrano, kot daritev – kri, vodo, zemljo, prah, kruh, nebeški stas, karkoli,
katero je bilo uročeno, se tega ne bo znebila za to vstajenje. Razen, da bi pričela zavestno
graditi Nebo, se pravi, po tehnikah – od pranskega duha, se pravi, da prične sestavljati novo
silhueto. In skozi to močno voljo se potem dobesedno kot pretoči kasneje na drugo stran in
pobegne od njega za časa tega življenja.
To je edina opcija. Ali pa druga opcija, kjer se nekateri borijo preko hodž ali marsičesa
drugega. Vendar, tema vedno daje temo, ne glede na to, koliko ljubezni je vlito v to.

Glede na to, da Sem imel danes dar govora, da Sem vam res na široko in na dolgo marsikaj
obrazlagal, vendar, vzel Sem si to čast ali pa nekako ta čas namenil za marsikatero področje.
Jaz vam želim v temu času, ker je res, so vaši prazniki, sveti prazniki, v katerih je marsikaj
zakrito in skrito. Vam ne želim kvariti ljubezni ali potrpežljivosti do cerkvenih inštitucij, do
pripadnosti.
Predvsem, ko prižigate plameničke, jih prižigajte za ljubezen. Za kogarkoli, kjerkoli in
kamorkoli jo boste namenili, boste uslišani.
V letošnjemu decembru, od nekako 26. decembra pa vse do 29. decembra imate odprt neki
portal prošenj, zahvale in blagoslova. Vendar ne od nas. Od strani Zemlje. Ker želi zemeljska
energija prodreti v Višave. In, če boste zavestno prosili, pa boste tudi iztirili. Naj gre v Višave
samo tisto, kar je res dobro in od srca. Naj gre v Višave in v vaše srce ljubezen tudi
takozvanega vašega Božiča, kateri je malce zamaknjen, vendar premaknjen. Vendar,
pomembno je, da se družite in da se imate radi.
Ne častite hudiča. Ne častite parkljev. Ne častite Miklavža. In ne častite Božičkov. Bodite
Božiček ali Dedek mraz le vi. Dedek mraz je takozvani umetni, vendar beli, svetli. Naj bo to
izhodišče za novi čas.
Častite in radostite se tistega, kar je svetega in svetlega. Čeprav tudi vaš Dedek mraz je malce
umetno, pretkano postavljen. Vendar, naj bo Dedek mraz kot zaključek, konec leta in naj gre
od vas blagoslov na vsa nova leta, katera so pred vami.
Za božični čas pa vam svetujem:
Če boste morda okoli pol polnoči ali polnoči, ko se odpira vaš sveti čas, kjer se odpira
najnižja točka podzemlja, prižgali belo plameničko v namen ljubezni, boste začutili novo
ljubezen, novo energijo.
Prižgite plameničke – kakršnekoli, vendar bele. Lahko so čajne, lahko so ozke. Lahko so
lepe, lahko so božanske ali blagoslovljene. Naj bodo blagoslovljene od vašega srca.
Tako kot Smo Mi danes darovali Ljubezen za vas, tako jo darujte vi med sebe, za vas in za
druge.
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Jaz vam želim, da letošnje leto mine, kar se da, v čim manjšemu stresu, da je čim manj
nekakšnega pritiska nad vami, zahtev, predvsem pa ne poskušajte biti preveč žalostni.
Veselite se, da je leto tik pred tem, da bo za vami in da boste vstopili v novo leto, ker leto
2015 prinaša veliko miru, veliko stabilnosti, veliko trdnosti, predvsem pa potrpežljivosti.
Kar je slabo, bo odpadlo od vas. Tudi iz sistema in marsikaterega drugega postavitvenega
reda. V družinskih krogih bo marsikaj razpadalo. Pustite naj pade! Naj odide. Naj razide se
vse, kar je slabega za vas. Ne poskušajte biti vi božanstva. Poskušajte biti le Ljubezen.
Dopustite proces Ljubezni, da se zgodi.
Naj bo leto 2015 leto miru, stabilnosti, trdnosti, radosti, predvsem pa medsebojne simbioze.
Zapazite živali. Ne pozabite na rastline. Predvsem pa začutite Ljubezen iz Višav in pošljite v
nižave ljubezen tudi tistim, kateri so zaostali globoko, zaradi vas ali za vas, ker ste jih
prehiteli.
Želim vam vse lepo in veliko, veliko lepega miru.
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