RAZUMEVANJE MOŠKEGA IN ŽENSKE
Vodi: Lana Praner, Brežice, 21. januarja 2017
Dobro. Počasi Nam bo menda tudi uspelo se medsebojno povezati. Vendar, kakorkoli že,
najprej res en iskren in topel pozdrav od vseh Nas, kateri Smo se zbrali za vas. Meni je danes
nekako pripadala ali pripada ta čast, da Bom vodil in sodeloval, seveda, v zasedbi in v
postavitvi z mnogimi v ozadju.
Moje imenovanje je čisto preprosto le Jorgovanski Vladni mož. Tako zelo preprosto.
Danes bodo daritve – malce odmeva, če bi se dalo to malo, malo uskladiti, bi Mi bilo dosti
lažje, ker Mi slika, tudi pri Meni, nekako skaklja. Ponižna zahvala.
Danes bodo daritve nekako podarjene po strani Jezusa, Lane, Moje malenkosti in Očeta
Vnebovzetostva ter 23 različnih civilizacij, katere so sodelovale v projektu darovanja in
povezovanja, za povezavo medsebojnega nekakšnega usklajevanja, dogovarjanja,
pogovarjanja ali pri vas nekako opevano – odnosa.
Zakaj moški tako težko razume in sprejema žensko in zakaj ženska nikakor ne more razumeti
ali ugoditi moškemu, je neka povezovalna nit osnove Vesoljnega stvarstva, v kateremu se
največkrat spotikajo vsi. Vsi se obračajo ali 99 procentov, Bom dejal, da bo en procent malce
tako po vaše, zemeljsko, se obračajo vedno znova, zakaj je temu tako?
Zelo preprosto.
Vedno sanjarite, da boste našli sebi partnerja, s katerim se boste razumeli, doumeli,
spremljali življenje in postavitve. Vendar, ko nekako pridejo veze in naveze, je to še daleč,
daleč stran od tistega, kar si želite ali po čemer hrepenite. Pa tako zelo preprosto je. Ko bi
človek samo vedel, razumel, bi doumel. Ko bi doumel, bi tudi sprejel, zakaj je temu tako. In
upamo, da vam bo današnja delavnica ali druženje prinašalo košček olajšanja v vašemu
življenju.
Zavedati se morate, da na vesoljnemu stvarstvu je mnogo Bitij – nikakor ne podobnih
človeku. Vi ste ena izmed edinih ali redko še živečih vrst ali izpeljanka iz tegá, kar je po
zunanjosti podoba lesketa visokega. Vendar, različne civilizacije iz različnih planetarnih
ozvezdij, kompaktnih ozvezdij, različnih osončij, različnih pretokov, različnih špranj, kotanj,
različnih energij, so po zunanjosti še daleč, daleč stran od tegá, kar vi živite tukaj.
Ste pa edina civilizacija v obstoju vsegá, katera je zmožna biti naseljena in poseljena iz
strani vsegá. Zato ste neprecenljive vrednosti. Zato je tako težko nekako usklajevati zapise,
ker imate vse živo.
NAŠI ZAPISI SO KOT STEKLENE KROGLICE – SO ŽIVI, GIBAJOČI IN KOTALEČI
Si predstavljate?
Vzemite en velik lonec, v katerega dajete steklene kroglice. Vse so enake. In kroglice
pomešate. In vse se giba in premika. Kako najti in kako obdržati samo eno kroglico in en
zapis, ko pa se ves čas vse giba in kotali?
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Zakaj se kroglice gibajo?
Preprosto zato, ker sfere, časovnice, prostori vplivajo na to.
Saj poznate, vmesni prostori, časi so tisti časi, kjer se določena energija odpre kot vrata, kot
duri, pri Nas opevano. In skozi to, skozi to časovnico prehaja k vam, v zemeljski čas, določeno
število privržencev – tistih, kateri se potem spoprijateljijo in povezujejo z nekom, kateri je
znotraj, v telesni strukturi.
Vsak duh je energija. Kroglica je torej duh. Iz vsakega življenja dobite eno takšno stekleno
kroglico, v kateri se gibate in premikate.
Si predstavljate, koliko vsegá je v enemu mehu vas samih?
Toliko kot imate življenj, toliko imate vstajenj. Ko imate vstajenja postavljena, se
medsebojno ločujete.
Življenje je to, kar imate tukaj, kar gradite.
Vstajenje je tisto, kar zapustite in izstopate iz materije, odhajate ali prehajate.
Obujanje je tisto nekaj, kar vas nekdo, ko ste v popolnoma spečemu stanju ali tako, kot bi
dejali kamenina, rudnina ali neka energija – ne prebuditve, vas obudijo. Vdahnejo vam
življenje. Vdahnejo vam energijo gibanja zraka ali dotočnega mehurja in se duh prebudi.
Mnogo vsegá morate medsebojno povezati, da boste razumeli predvsem sami sebe in svoje
življenje.
Ko imate v takšnemu mehu ali v takšnemu loncu takšne kroglice, si sedaj predstavljajte,
koliko vsega je živega?
Te kroglice se namreč gibajo kot prašina v energiji ovoja ali pa znotraj, v telesni strukturi.
Vsaka pora je povezana kot prehodna faza za en sam mehurček.
Toliko por kot imate na telesni strukturi, toliko spominov energije vas obuja ali postavlja.
Točno toliko por kot imate po celemu telesu postavljeno, toliko prehodov imate.
Spomin, kroglica ali mikro mala energija spomina se shranjuje znotraj, v telesni strukturi.
Zunaj, v avrični ovojnici, pa je prašina drugega dela.
Ko gledate v nebo, vidite sive migetajoče se energije. To je ta avrična energija ali ovijalec kot
skupek vsegá, kar skupaj vakuumira telesno strukturo.
Ta prašina je torej povezana zunaj v avri in znotraj v telesu. Tako eden brez drugega ne
moreta pobegniti in sta povezana na telesno strukturo preko kože. Zunanji del pa je
nekako tisti, kateri lahko prehaja in komunicira z nekom znotraj v sistemu.
Torej, kolikokrat v življenju sploh dobite priložnost, da ste vi vi? Zelo malo ali skoraj nič!
Zato se morate v osnovi naučiti najti sebe v telesni strukturi. To je najtežje!
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Ko boste vi vi, boste vi kot zasnovnik, kot zadnja živeča energija, boste doumeli kakšni ste.
Takrat imate občutek, da živite, znotraj hrepenite ali pa lesenite, zavisi od pozicije.
Zasnovnik je edini, kateri je medsebojna vez med polom moškega in poljem ženske.
Si sedaj predstavljate, kako izgleda zunanja civilizacija človeka? Si predstavljate, kaj imate
znotraj – tisto bitje ali skupek nečesa, kar daje telo, kar daje meso, kar daje okostje, kar daje
vodovje, kar dela in sestavlja organe? Si predstavljate, koliko bitij je medsebojno prepletenih,
da je tako gibljivo in premikajoče se sploh fizično telo?
MOŽGAN JE CENTER VSEGÁ, VODI GA NAŠ UM IN RAZUM
Možgan je osnova, center vsegá, na katerega je vezano ali povezano. Vendar, kaj vam
koristi možgan, če vam nekdo ne usmerja možgan?
Torej, pojdimo stopnjo višje.
Nekdo vodi možgan, kateri je nad vami in prosto lebdi nekaj metrov nad vami. Tisti nekdo
ni vaš vodnik!
Je vaš um in je vaš razum. S svojimi nogami je vpet v možgan in se lahko prosto zliva. Ni
kompakten. Je pa silhueta, katera se lahko razpre, razmišlja in se zliva. Zato se pričnite
opazovati in prenehajte jokati, zakaj se vam nekaj ne dogaja! Niste sami v telesu. In to je
bistvo vaše zmage.
MOŽGAN JE RAZDELJEN NA DVE POLOVICI (na moško in na žensko)
Moški in ženska vodita dve različni polovici možgana. Tako kot imate možgan razdeljen na
levo polovico, imate na desno drugo. Nikoli pri nobenemu ni moški in ženska ali samo
eden vladar možgana, ampak samo polovice.
Če imate prebujeno v nekemu delu momenta moško energijo, bo možgan moški ali energija
vodstva bo moška. Ko imate prebujeno žensko polovico, je moška energija v pol spečemu
stanju ali v mirovanju.
Če prideta do obuditve, se pravi moški in ženski pol hkrati, pride do nesoglasij, do tegá, da
ne veste, kako bi se oblekli. Na primer: vam je všeč neka obleka, ker bi jo oblekla ženska, pa
si potem namesto krila ali obleke vlečete na sebe hlače, ker moški želi imeti hlače. Ali
obratno. Se pravi, to so osnove, kjer sebe opazujte, kdo v sistemu telesa je v možganskemu
delu.
Možgan je center vsegá. Tako pravite pri vas. O tudi pri Nas bi lahko dejali. Je pa središče, na
katerega lahko vplivate, da se sploh odziva impulz.
Si predstavljate, da daste možgan tako, na mizo. Kaj bi z njim? Kaj bi z njim, če bi ga imeli
samo tako, v loncu? Nič, če ne bi vedeli, kaj z njim!
Osnova, dragi moji. Nekdo razmišlja z njim. Torej, niste vi!
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MOŠKI POL
Moški pol je najbolj kompleksni pol uma in razuma. Moški bo z možganom zelo racionalen,
če prihaja iz svetá Karkansane. Zakaj?
Različne civilizacije različno živijo, različno govorijo, različno se medsebojno usklajujejo ali
podajajo. Različno pričakujejo. So različnega izgleda in pogleda.
Torej, osnova za to, kakšna bo vaša energija nekega življenja v razmišljanju, je torej od
fokusa ali od centra ali izhodišča bitja, kateri vlada možganskemu delu – od kod prihaja, kaj
so mu vstavili kot v shrambo energije? Se pravi, vse to je kompleksna povezava.
ŽENSKI POL
Enako se dogaja pri ženski.
Ženska prihaja, ne Bomo govorili iz planeta Zemlje, ker je to nesmisel. Planet Zemlja je tako
ali tako umeten svet. Sprejmete ali ne – vse je umetno! Nadzor nad človekom je umetno
postavljen. Nadzor nad časom je umetno postavljen. Dvig temperature je umetno postavljen.
Vse je postavljeno na ključ, dragi moji. Zakaj?
Zato, ker so različne civilizacije postavljale ta svet! Sprejmete ali ne. Ni ga ustvaril Bog v
detajle, ampak ideja, katera je privrela na površje je postavila in preoblikovala potem
energijo življenja, v katero se je vdahnila energija postavitve. In tu pridete šele vi na površje.
Nič ni fiksnega! Vse je gibajoče. Celo življenje razmišljate, dihate in zavestno preoblikujete
detajle.
Ženska prihaja čisto iz druge postavitve.
Telo ženske je eno in edino v obstoju vesoljnega stvarstva, da je možno njo preoblikovati –
ali v to, da bi sama sebe oplojevala, ali v to, da je pač čista ženska. Vendar, niti eno niti
drugo, ampak imate tretjo. Je razdeljena na dva dela. Težje zanjo.
Vendar, ženska ni nikoli kot božanstva samega začetka potrebovala moškega. O tem so
Nekateri že govorili dolgo, dolgo tegá nazaj na enemu izmed druženj, tako, da ne Bom
zahajal na to področje, ampak želim vam samo osvežiti malo spomina.
To pomeni, da ženska je sama sebe oplojevala. Zato imate tudi to nekako Ge točko ali
mrtvi penis. To je bilo tisto, kjer se izpušča erekcija, kar se je v notranjosti uporabljalo za
samooplojevanje. To je okosteneli organ moškega.
Se pravi, sramne ustnice in vsa ta vez pa je prerez moškega dela ali nekakšnih mod. Zato se
tudi vse izoblikuje in nekje bolj nabrekne, ko ste bolj vzburjene in je bolj izoblikovano.
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BILI SMO UMETNO USTVARJENI V LABORATORIJIH
Da so svet Zemlje v popolnosti zmogli nadzorovati, so v človeka, kot v produkt ali obuditev
nekega eksperimenta, že milijone časa nazaj, predno je nastala Zemlja kot planet, imeli
laboratorij. V laboratoriju so ustvarjali male klone, poskusne klone, poskusna bitja, katere so
potem premikali in postavljali v laboratorijih in jih oblikovali.
To so bili prvi zasnovni deli ali enote, kako dobiti ali ustvariti neko živo bitje, ki je v
nadaljevanju bila premaknjena, postavljena kot energija transformacije v določeno bitje, v
določen razkroj, preoblikovanje. In tako se je potem pričela tudi civilizacija razvijati.
Ko boste dojeli, kakšno sposobnost ima človeško telo, boste doumeli, kaj vse lahko delate
s seboj. Ne samo, da se lahko razblinjate in premikate, lahko vplivate zavestno na ves
program. Lahko preoblikujete program sosede, če ji gre morda predobro ali pa preslabo.
Se pravi, več kot boste razmišljali, težje morda vam bo. Ampak, vi se boste spustili v njeno
polje in pričeli svojo energijo »vtrositi« v njeno energijo in se bo skupaj dvojno polje mešalo.
Nastal bo nov zapis ali nova karma, nova karmična izoblikovana energija, h kateri se bo zopet
vse preoblikovalo.
Zato, dragi moji, bodite res pozorni, koliko od vsegá delite ljudem, da bi bilo res dobro, da
vedó!? Malce bodite pozorni na to!
Če pa še čustveno energijo dodate v takšno polje, pa lahko energijo obudite in postane
živo bitje. Torej, lahko naredite več škode kot pa koristi ali pa dosti doprinesete, če to
obračate v prave smeri.
ZASNOVNIK JE VEZ MED MOŠKO IN ŽENSKO ENERGIJO
Kaj ima to veze z moško in žensko energijo? Zelo veliko!
Preprosto zato, ker ta energija, katero vi projicirate, vpliva na zasnovnika. Zato, ker v temu
življenju vi zavestno vplivate in ustvarjate ali kreirate, pomeni, da ta energija vstopa in se
zliva in se zapisuje v zasnovnika.
Zasnovnik je zadnje živeče bitje in je tisto bitje, kar ste vi, čisto sami. In prevzema vso
odgovornost, kar boste v življenju počeli samo za ta zapis. In je povezovalni del med moško
in med žensko.
TELO VSEGÁ JE VEDNO MOŠKO, NE GLEDE NA TO, KAKO IZGLEDAMO PO ZUNANJOSTI
Tisti, kateri ste dušo že obrnili, se pravi, ste pred časom obračali tudi dušo, katera visi ali je
obrnjena z glavo navzdol in ste jo obrnili, ste tudi marsikaj že spoznavali skozi to, da se
potem tudi povezava moškega ali nadzor moškega, energija običajno zlije v levi predel
telesa, na levo stran, na srčno stran.
Zakaj na srčno stran, čeprav v vaših knjigah piše ravno obratno, da je moška energija na
desni strani?
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Vendar, ko vi zorite, se ta energija ali to polje zamenja in se obrne. Zelo preprosto, ker
nekdo kot moški nadzoruje vaše srce.
Ko se srce ustavi ali zaustavi, se ta energija prosto preneha pretakati. Takrat pride do
zaključka vašega življenja ali začasnega odmika. Čisto preprosto!
Ko vi to energijo transformiranja nekako pridobite v sebe, se pravi, ko se srce ustavi, se ves
zapis iz življenja zbudi in se vlije v vas, pomeni, kot bi prešli skozi vstajenje. A to še ni vsa ta
postavitev. Dobite popoln spomin vsegá v zapis zadnjega živečega.
In v trenutku padete v odgovornost ali v izživetje, če vam, seveda, vrnejo življenje.
Moški je tisti, kateri nadzoruje to stran ali je vaš prehod, vaš odhod ali vstajenje. Ne
ženska!
Zakaj moški?
Moški je tisti, kateri potem ostaja v telesu in do zaključka razkroja je on znotraj v telesu.
Moški iz telesa odhaja šele tedaj, ko se zaključi proces razkroja.
Ko se zaključi proces razkroja, se potem bitja lahko dokončno ločijo, se vrnejo domov ali pa
ostajajo in nadaljujejo potovanje ali potepanje, če še ni vse zaključeno.
Torej, moški je nekako – Bom tako dejal – v tehtanju ali v postavitvi tisti, kateri je najtežje
obtežen. Ampak, najtežje mu šele prehaja, ko pride ta čas, ko se zaključi življenje ali
potepanje. Vendar, to ne pomeni, da ta duša, katera je siva duša, v katero se vi potem lahko
kasneje zlijete, ostaja. Ne.
Telo vsegá je vedno moško, ne glede na to, kako izgledate po zunanjosti. Moški ste.
Tudi ženske ste zato tako zelo izrazito borbene skozi življenja ali obstoje. Je pa tudi res, da se
skozi to tudi podaja podlaga.
MOŠKE IN ŽENSKE CIVILIZACIJE
Moške civilizacije. Si morate misliti, da je v skoraj več kot polovici časa nekega
galaksističnega prehoda, bolj miroljubno od žená, od ženskih populacij?
Moški so v drugih civilizacijah dosti bolj spokojni, dosti bolj umirjeni. Ženske pa so v drugih
planetih ali planetarnih ozvezdjih dosti bolj borbene in surove in nepopustljive. Zakaj?
Zato, ker včasih je bilo dosti ločeno.
Je bil svet, kjer so bili moški in je bil svet, kjer je bila ženska ali žena. In kot otroci so bili
ločeni, a so jih vzgajali v tem duhu, da se bodo odselili, premaknili in združili. Namenjeni so
si bili drug drugemu in so se v določenemu času tudi združevali.
Tako ni prišlo do barantanja, kdo bo katero ženo vzel ali imel, ampak je bilo preprosto že
izbrano. Tako, da, del tega, nekakšnega spomina ohranjajo še marsikatera verstva ali pa stari
običaji, kjer so starši ali stari starši izbirali, kdo bo s katerim.
In tukaj nastaja največja težava.
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Dokler se medsebojno niso nekako postavljali v nesporazum, da sta moški in ženska bila
vzgajana v temu, da se bosta srečala in sta pričakovala drug drugega v določeni podobi,
nista bila presenečena. Ker, kot sta otroka bila, sta bila zelo vidna, sta bila zelo jasnočutna in
zaznavna, sta drug drugega videvala in sta se lahko v atmosferah srečevala vedno in povsod.
Predvsem v večernih časih je bilo odprto dvoumno komuniciranje – telepatija na primer,
košček od tegá, kar so oni poznali.
Bolj, ko se je bližal čas ustvarjanja ali bolj približevanja Veneri, bolj se je pričela izmenjati
ali mešetariti ta energija. Zato so tudi zavestno nekako dosti ločevali moškega od ženske
tudi naprej. Zato se včasih tudi zelo simpatično sliši – moški ste iz enega kraljestva, ženske pa
z druge. Eden z Marsa, drugi z Venere. Zelo simpatično. Ampak, ni čisto tako!
Tako na Marsu kot na Veneri so živeli skupaj, a so bili izbrani in podani.
V zemeljskemu svetu, ko ste prešli iz tega časa v Zemljo ali v zemeljski preobrat, pa se je
zgodil najtežji prelom. Niste bili več celostni v telesu in niste več komunicirali. Ampak so
vas razdelili zato, ker je Zemlja čistilec vsegá.
NA ZEMLJI SO ŽENSKO RAZDELILI NA VEČ KOSOV, DA BI SKOZI MATERNICO PREOBLIKOVALA
SVET
Na Zemlji so razdelili energijo ženske na več kosov. Več, kot jih imate, boljše je, ker jih
lahko razmnožujete.
In kaj so naredili?
Žensko so razdelili na več kosov v upanju, da bo ženska skozi maternico zmogla
preoblikovati svet. Ne skozi srce, ne skozi um, ampak skozi maternico.
Prvotna civilizacija človeka je bila namenjena preoblikovanju.
Si predstavljate?
V Vesolju izginjajo planet za planetom, ker ni hrane, ker se je rušilo, ker se je uničevalo.
Mnogo nemira, mnogo vojn je bilo med svetovi, med časi in prostori. Še dandanes marsikje
vlada nemir.
In ker so ostali brez hrane, brez bivalnega prostora, so pričeli in hoteli nekaj več. Zato je
prihajalo do premikov iz enega planeta na drugi planet.
Si predstavljate da, ko pogledate v nebo in vidite veliko zvezd, da niti en planet ni takšen, kot
ga imate vi, čisto sami? Da niti na enemu planetu ni takšen človek, kot ste vi, čisto sami?
Ampak imate od nekakšnih, podobnih nosorogov do reptilov ali kuščarjev, do različnih
termitov, do različnih obojespolnikov, do različnih bitij, kateri še zdaleč niso podobni
nečemu, kar bi vi morda objeli. Morda bi imeli za hišnega ljubljenčka? Kaj več pa že ne!
Morda kakšen posameznik ali posameznica tudi kaj več. Ampak, kar opazujem nikakor ne.
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PROSTO POTUJOČE DUŠE CIVILIZACIJ SO ZBRANE V VEČNEM LOVIŠČU
Ko so civilizacije izgubljale svoje privržence ali domačine, so njihove duše prosto potovale.
So jih usmerjali v en tok, v en lijak – kot večni raj, kot večni kraj ali večno lovišče. To bi bila
najboljša prispodoba vaših besed.
V tem večnem lovišču se energije lovijo in se jih potem vstavlja v posameznika.
Kdo izmed vas ve in se spominja vsegá v čisti celovitosti, kaj se je dogovoril, predno je vstopil
v zemeljsko plast? Nihče!
Pa veste zakaj? Zato, ker eno je bil dogovor Zgoraj, eno je življenje spodaj. Vi prihajate v telo,
kar pomeni, da bitja živalstva, moških postavitev, vas že čakajo, s katerimi potem se
prepletate.
Torej, poskušajte razumeti, da je v vašemu življenju vse živo in vse gibljivo. In vsaka
kroglica vsakega bitja zmore razmišljati po spominu, kot ga je izživel. Zato ne morete
obsojati ljudi, kateri imajo določena nagnjenja morda na živali, v takšnih ali postavitvenih
redih, kjer se včasih res morda komu malce spotakne ali zatakne. Ampak, želim vam
pričarati, da boste lažje razumeli, zakaj ste si tako različni.
Ko boste nekako doumeli to celovitost pestrosti, katero imate v sebi, boste razumeli, da je
moški, znotraj v telesu, ločen od ženske energije.
ŽENSKE SO ŽE OD NEKDAJ NAJVEČJE BORKE
In ženska je tista, katera je bila v zgodovini največja borka. V vseh planetarnih ozvezdjih so
bile navidezno miroljubne, v resnici pa največje borke. Ni boljših vojščakov od žensk!
Zato imate ženske ali žene v sebi tisto nekaj, kar grize, kar vztraja in kar nekako pretaka.
Zato so take ženske zelo dobre matere ali čuvajke svojih otrok, svojih partnerjev, svojih
najdražjih ali najbližjih. In skozi obstoje ali življenja imate spomine. In skozi spomine ste
matere ali žene vedno branile. Vedno!
To je bil, tako kot živali, vaš, vaše krdelo, vaš, vaša skupina ali vaše skupek vsegá, kar čuvate.
Samo poglejte po živalih, kako čuva matera – morda koklja, svoje piščance. Zelo težko, da
boste prišli poleg njih, ker jih bo branila, ker je to njeno, njena last. Pojdite! Zakadi se v vas!
Torej, ženske imate to v sebi. Zakadite se v moškega. Zakadite se v partnerja. Zakadite se v
prijatelja. In veste zakaj? Zato, ker čuvate.
In določeni spominski zapisi vam tukaj povzročajo veliko preglavic.
Skozi zgodovino obstoja ste bile vedno izbrane in pozvane s kom boste. Izven zemeljskega
planeta so vas že vzgajali v tem duhu, da boste spoznali nekoga in so vas celo vzgojili v
epruvetah ali pa kako drugače – s kom boste sodili, kaj boste delali, kakšna bo vaša naloga.
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FIZIČNE CIVILIZACIJE NADZORUJEJO ZEMLJO, VSI SMO ČIPIRANI
Fizične civilizacije nadzorujejo Zemljo v takšni popolnosti – če si predstavljate, da imate
ogromen laboratorij, veliko posest, na katerem imate steno samih lučk. Si predstavljate?
Lučke ves čas utripajo in se prižigajo, se ugašajo, medlo tlijo. In vsaka lučka ima svoj gumb.
To pomeni, da je to življenje enega posameznika. Zato imate v ozadju čipe vsi.
Marsikaj morate dojeti, da boste nadzorovali vi tuji svet.
Vaša energija je izvirna in mogočna, ampak samo tedaj, ko vi spoznate sami sebe, da
zmorete nadzorovati marsikaj.
Torej, na svet človeka ali posameznika vpliva fizična civilizacija, vplivajo spomini rasti
različnih bitij in tudi vi, kot zadnje živeči zasnovniki.
ZASNOVNIK ZMORE SPREMENITI SVET, LE IZSTOPITI MORAMO IZ STARIH VZORCEV
Imate težko nalogo, ampak zelo posebno nalogo.
Zasnovnik je tisti, kateri zmore spremeniti svet, a ga mora ozavestiti. Opaziti morate!
Vi imate skozi zgodovino, vašo zgodovino, star program.
Moški so bili na Zemlji lovci. Oni so šli v lov, priskrbeli hrano. Ženske so bile nabiralke,
pobiralke. Tako so vas vzgajali. In dejansko skozi to skrbeli za otroke, za domače, za
starejše. Torej, čuval je moški v ozadju.
Ampak, ko je moški prišel iz terena, se je preprosto ulegel na tla, užival ali plesal. Žena ga
je morala streči.
Iz življenja v življenje enaki vzorec.
Moški pride domov iz službe, če jo seveda ima ali želi sploh delati. Pride domov in čaka, da se
mu pogosti. Torej, žena mu nekaj časa morda sledi. Vendar, bolj, ko ženska zori, bolj
spoznava sebe, bolj ve kaj hoče in česa noče. Sama želi izbrati nekaj, kar čuti, da je za njo
dobro. Torej, prične iskati tisto nekaj, v moškemu, kar bi bilo dobro za njo.
Žene – iščite same sebe v moškemu, da boste našle svoj delež v moškemu in ta moški se bo
povezoval z vami!
Torej, vzgoja ali prevzgoja je ena od največjih vrlin ali težav, s katerimi se soočate.
Prav ta vzgoja, ko mati vzgaja otroke ali pa očka vzgaja otroke ali otroka, pač, kakorkoli že, v
različnih postavitvah, ste običajno vedno zaščitniški.
Se najdejo posamezniki, kateri nimajo občutka za otroke. Ampak, dejansko vi dajete vzor
svojemu otroku. Svojo energijo pretakate na njega.
Ko ta otrok odraste, ima spomin ali kopijo domačega kraja, doma ali kraljestva. Pride v
vezo in v vezi pričakuje enako, kot so mu vcepili starši, ali stari starši ali pač drugi, ta
program v sebi.
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In tukaj nastaja največja težava pri vas!
Žena vam ne more biti mati. Žene ne morete dopuščati, da vas moški kliče mati! Vi ste
ljubezen njegovih sanj. Imate ime, naziv ali spoštovanje in naj vas kliče po nazivu, imenu ali
ljubkovalni energiji. Postavite si to, ker ste vredne tegá!
Če ne boste spremenile ali se hotele odcepiti od vloge ženske, kot matere za njega, ne
boste v odnosu ničesar naredile, ničesar spremenile, ničesar preoblikovale.
Torej, najprej pričnite pri sebi! Ali želite biti moškemu mati in nadaljevati vlogo nečesa, kar je
bilo v njegovemu odraščanju ali pa mu biti partnerica? In tukaj, v sodobnosti nastaja
največja težava, ker moški pričakujejo od partnerice oboje – da mu je mati in da mu je
žena. Po možnosti tudi ljubica.
Enako se lahko dogaja tudi pri moških, da je obratno. Da ne Bom dejal samo ženske, da se
morate izboriti. Tudi pri moških je mnogokrat kaj takega, da imate ob sebi res srdite žene.
Ampak, kdo vam je kriv, če se ne znate postaviti za sebe in dejati: »Nisem kriv! Pustite me!«
V življenju si vedno izbirate točno tisto, kar znotraj ste.
Če nimate moči si postaviti meje in pridobiti novega partnerja, ne boste nič naredili, če se
ne boste znotraj sebe, v zasnovnemu zadnjemu življenju ali zasnovni energiji zgradili. Na to
bodite pozorni!
Pri sebi morate ustvariti kaj si želite in s tem tudi dodati hrepenenje, da ustvarite energijo
gibanja. In ko s srčno energijo to podprete, se ta energija odpošlje drugam. Prične loviti in
privabljati partnerja ali odnos, kakršnega pač vi imate.
DVOM, RAZMIŠLJANJE IN PRIČAKOVANJA TRGAJO NAŠO GRADNJO
Tanka linija je med tem, da to nekako zdrsne ali se realizira je v temu, da imate dvom.
Dvom je tisti ali pričakovanje: »Saj to pa morda res ne bo obrodilo sadov, ampak, morda pa
bomo naredili tako ali bom naredil tako, ker je morda Jorgovan tako dejal. Pa poskusimo.«
Mnogo je teh ljudi, kateri tako razmišljate.
Razmišljanje trga vašo gradnjo. Ne razmišljajte negativno. Poskušajte negativne energije
odstraniti.
Če v odnosu, v kateremu ste, ne zmorete sebe locirati – ali ste mati ali ste žena ali ste
ljubica ali pa nič od tegá in ste samo neka oseba, kar tako, ker želi nekje biti, se pravi, je
osnova, če se ne morete locirati, vprašajte partnerja. Vprašajte prijatelja. Vprašajte
prijateljico. Vprašajte sorodnika, kako vas oni vidijo v vlogi in boste dobili morda kaj za
razmišljat.
Ne se jeziti! Vi ste vprašali. Vi ste dobili.
Zbirajte informacije o pogledih in boste morda osupli nad tem, kako vas vidijo drugi, kar vi
morda ne vidite.
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Skozi to lahko ozavestite proces, kaj vi pričakujete. In skozi to se prične rojevati
hrepenenje. In v življenju delajte kompromise samo toliko časa, dokler čutite, da je prav.
Tisto čutenje vas pelje po karmi, po karmičnemu zapisu. To pomeni, da ko vi, po
karmičnemu zapisu postavljate vi sami sebi postavitve, se izživijo spomini.
Ko se spomini izživijo, ste vi osvobojeni. Pride moment zrelosti, ko v zrelosti točno veste,
da nečesa nočete. Ko pridete v točko, da nečesa nočete pomeni, da je čas, da stopite
naprej. Izgovorite. Spregovorite.
Če vas partner ne sliši, ne želi slišati, je potem čas, da zavihate rokave, si postavite drugo
pot in greste dalje. Vi ste v odnosu naredili, kar ste imeli po karmi za narediti.
Ker ste pa vi v pričakovanju in v moči, bojevniški moči, da boste stvar vzeli v roke in nekoga
spremenili, ker želite biti žrtev, pa to tudi ste!
Kako boste sprejeli moškega, ko pa niste sposobni sprejeti sami sebe?
Bodite iskreni do sebe.
Pojdite v sebe, globoko v sebe, da boste našli in spoznali sami sebe.
Ne pričakujte od moškega, kaj bo moral znati, ampak čutite. Misel ali čutenje sta dva čisto
različna pola. Ker, če boste vi pridobili nekaj, kar ČUTITE po moškemu, bo ta moški imel v
sebi tisto nekaj, kar vam bo mikavno, kar vas bo vleklo. Ali pa obratno. Se pravi, vas bo
privabljalo in vam bo dejansko on izziv, veselje, sreča ali radost.
To so ene osnove, v katerih se vi ves čas spotikate in sami sebi obtežujete življenja.
LJUBOSUMJE
Kako osuplo je gledati vaša življenja, ko se gleda vaše ljubosumje! Zakaj imate v življenju
ljubosumje? To je nekaj, kar je popolna zmota!
Zakaj bi bili ljubosumni, dragi moji? Zakaj?
Kaj ste morda ustvarili telo moškega, drage žene, katerega imate ob sebi in od njega
zavestno zahtevate, da vam je zvest, vdan in predan? Kaj vam ni razumljivega?
Niste ga ustvarile kot kruh, katerega zamesite in ga daste peči. In ni vaše delo. In zato ne
more on biti produkt vašega dela in ga ne morete nadzorovati!
Moški, kateri ni iz vaše polovice, nikoli ne bo vaš!
Enako moškemu velja. Če nimate ženske iz svoje polovice, iz drugega dela samega, jo nikoli
ne boste imeli v približnemu programu, s katerim lahko dejate ali omenjate, da ste srečni –
prej nesrečni.
Zato prenehajte govoriti, da je nekdo last od nekoga!
Zvestoba do groba – vsekakor da, a ne na Zemlji! Sprejmite to!
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Veste, da v telesu niste sami. Kot drugo, različna bitja, različni spomini, različni časi, različni
kraji. Znotraj različni spomini pobiranja. Skozi spolnost se namreč pobira, kar se je v davnini
delilo. Pobirajo se deviške energije ali pa vračajo se deviške energije in se pretakajo med
moško in žensko energijo.
Karma?
Če ste moški srečali žensko svojih sanj v davnini in vam jo je morda polbrat izpeljal ali pa brat
izmaknil, ali pa kdo drugi, se pravi, imata dva dela te energije. In v zgodovini, skozi vsa
življenja, srečate različne ljudi, duše, različna zavedanja, kar pomeni, da za vsakim kosom
imate kos spomina.
Po kakšnem ključu si vi predstavljate zvestobo do groba, ko pa ste tukaj, v programu
postavljeni, da vračate ali pa prevzgajate?
Prvo zlato pravilo je – pričnite vzgajati sebe!
Ko boste vzgojili sebe, boste v pričakovanju in zavedanju točno vedeli, kaj si želite in to
tudi dobite. Pri sebi in od sebe ta program oddajate naprej.
Na postavitvi tega programa vi oddajate energijo ali spomin ali ustvarjeno postavitev. In kaj
se dogaja?
Skozi vso to zgodovino postavitve ali izoblikovanja se potem vaša in moška energija, če ste
ženska, prične medsebojno spletati in prepletati.
PRIČAKOVANJA IN ZAHTEVE
Vi oddajate tisto, kar ste.
In ker ste nezadovoljne, nesamozavestne, nepotešene, nezadovoljne v vseh pogledih, ker
želite nekaj, kar niste ali pa si ne UPATE biti, kar je velik del tegá, vso energijo usmerite v
moškega in od njega pričakujete vse to. Vse, kar nimate v sebi, kar vam primanjkuje,
pričakujete od drugod nazaj. To je čisto normalna situacija, da se energije medsebojno
dopolnjujejo in prepletajo v nekakšni gibljivi postavitvi. Vsekakor dobro.
Vendar, sami sebi obtežujete življenje s tem, ko PRIČAKUJETE in s tem, ko ZAHTEVATE.
Ko delate zakramente zaobljube, vsekakor je to ena od težkih postavitev, ker se pred
oltarjem zavežete, da boste zvesti, vdani in predani do smrti v dobrem, slabem in ne vem
kakšni še postavitvi.
Torej, če se zavestno odločite, potem stojte za tem! Ne skakljati naokoli!
Ampak, ker v momentu, ko pride davninski pol na površje in se davnina zamenja, vas bo
gnala skušnjava nekam drugam.
In niti enega človeka ni na Zemlji, pri katerem bi si upal trditi, da Sem videl, da je v življenju
razmišljal samo o enemu! Nikakor ne. Če je že bil z eno partnerico, je pa v mislih razmišljal:
»Kako bi bilo, če bi bilo?« Pa je dejal: »Preizkuša me hudič!« Preprosto, po zemeljsko.
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Da boste vi to nezadovoljstvo prenehali oddajati v zemeljski obli, se morate torej najprej
obrniti v sebe in vzgojiti sebe.
V momentu, ko sebe približno vzgojite in pričnete zoreti vidite, da od partnerja nimate
tistega, kar ste vi morda pred 20-timi, 30-timi, 50-timi leti morda imeli in bili zadovoljni v
odnosu, v kakršnemu ste bili. Ampak, tedaj ste bili drugačni. Bili ste drugih zapisov, drugačne
podlage, drugačne usmeritve, drugačnega čutenja, pogleda.
V življenju se navadite NE PRIČAKOVATI, še manj pa ZAHTEVATI!
V momentu, ko postavite ultimat, ko pogledate na vaš telefon in ekran, kam je kdo klical, ste
pogubljeni. To je zakon, veza v propadu.
Tisti, kateri upa in zaupa, nikoli ne bo kontroliral, ampak bo šel po občutku.
Ko mu v vezi ne bo več lepo, ko bo začutil, da je nemir, bo šel dalje. Lahko prične pogovor,
kar je dobro, da se izrazi. V momentu, ko ni nekakšnega vašega feedbacka nazaj, da začuti
posameznik, da nekdo laže, da se izmika, da prilagaja, je čas, da stopite dalje. Poslovite se.
Ostanite prijatelji in postavite odnose v prijateljski odnos. Zato ste tukaj na Zemlji, da
različne spomine različno oblikujete in zaključujete.
In ne le to!
Ko pridete v takšno stopnjo, se morate najprej zavedati, v temu življenju, kaj vse ste
naredili slabo!
Dobro se shranjuje in se ne ponavlja. Slabo pa se ves čas ponavlja.
Ko vidite vzorce, da vam gre v nekemu deležu slabo in da se vam vedno znova ponavlja,
pojdite v sam začetek izvora – kje je izvor, da se vam vedno slika ponavlja?
Torej, točno zaradi tegá, tistega začetka, morate vi nekaj pri sebi narediti. Od drugega ne
zahtevajte NIČESAR.
Ker zahtevate in pričakujete, imate sovraštvo in vojne. Če ne bi zahtevali ali ukazovali, ne
bi nihče na Zemlji umrl pod taktirko druge roke. Nihče! Ne bi bilo vojn, ampak bi bil mir in
harmonija. In za vse bi bilo vsega dovolj. To si zapomnite in pomnite.
In kar gledate v širini nemir, ga imate znotraj.
ZA RAZUMEVANJE MOŠKEGA ALI ŽENSKE SE JE POTREBNO POSTAVITI V NJEGOVO KOŽO (ne
gledati iz sebe)
Bodite pozorni.
Ko boste želeli moškega kot ženska razumeti, ga nikakor ne glejte iz svoje kože, ampak se
postavite kot v njegovo podobo. Poskušajte biti moški.
Kaj si želite, če bi bili moški?
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Zagotovo bi šli na pir! Zagotovo bi šli na biljard. Zagotovo bi gledali fusbal. Morda bi šli v
kakšno dobro družbo. Bi šli v kakšen – kako se pravi?, party, da bi malo žurali. In to bi bilo to!
Prišli bi domov. Dali bi noge na sedežno in to bi bil svet popolnosti.
Torej, ženske – poglejte iz moške strani.
Oni si želijo to, ampak samo zato, ker je nekaj v svetu žená narobe, ker ste same pripeljale
do tegá.
Zato, ker, ko mati vzgaja svojega otroka, dejansko postavlja njemu ultimate, zahteve in mu
v drugemu momentu, ko nima časa za njega, da računalnik, da telefon, da igrice, da morda
dobro knjigo, če je prava mati ali pa ga že programira. Premalo pa si vzame časa za njega.
Zakaj?
Zato, ker tudi za mater ni časa veliko, ker mora iti v službo, mora kuhati, mora pospraviti,
mora biti urejena. Mora vse to, kar se pričakuje od sodobne ženske.
Ker pa sodobni moški zelo radi ležijo. Ne bom dejal, da so samo moški. Tudi ženske, uf, znate
biti zelo strupene. Moram priznati. Včasih Me osupne marsikaj, ko se sprehajam ali pretakam
po zemeljski obli. Tako, da ne Bom delal krivice nikomur, ampak, želim vas zbuditi, da bodite
pozorni na to!
Skozi to ženska dejansko postane agresivna, ker vidi, da moški samo leži, mora ona še
narediti tisto, kar bi pričakovala od njega.
Kako postaviti moškega? Zelo preprosto.
V prvemu momentu ga poglejte, ko gresta na pijačo. Enako velja tudi za žene. Ali vam
plača kavico? Ali pa dopusti, da si jo plačate sami? Ali bo morda podelil košček sladoleda
ali ga bo pa pojedel sam? Ali vam bo morda odstopil stol ali pa bo dva vzel za sebe?
Malce poglejte na samemu začetku, kakšen je. Kakšen je do domačih, takšen bo tudi do
vas.
Torej, sprehodite se v njegov svet in boste vedeli, kaj imate.
So posamezniki, kateri se izoblikujejo iz družinskega okolja, kateri doumejo in razumejo in
želijo nekaj več. Tisti so izmeček družbe. Loči jih družba in so drugačni. Samotarji so.
Tisti, kateri se ločijo, so zrele stare duše, katere iščejo in iščejo in iščejo.
Torej, ker v življenju imate v telesu različne energije, ne pričakujte in ničesar ne zahtevajte.
Bodite zreli in bodite v odnosu prijatelji.
Zasnovnik je zadnje živeči, kateri je zmožen spremeniti svet dveh. Zelo preprosto.
Zasnovnik se giba v pleksusni energiji, znotraj v centru ali telesa. Skozi to se lahko poveže z
desno ali z levo polovico. Spoznajte sami sebe!
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TEHNIKA: KAKO SPOZNATI SAMEGA SEBE – NAPIŠITE POZITIVNE IN NEGATIVNE LASTNOSTI
PRI SEBI IN KATERE VIDITE PRI PARTNERJU (posnetek 54:14)
Ko boste zaznali, kakšni ste in če ne morete dojeti, kakšni ste, si vzemite list papirja in pišite
vaše kvalitete. Napišite minuse vaše kvalitete. In boste videli, kaj vam je dobro, ko si
ozavestite. Bodite do sebe iskreni.
Vzemite naslednji list in napišite, kaj vam je pri partnerju super in kaj vam je slabo.
In poskušajte dva lista dati skupaj, pa da vidite, kaj gre dobro na dobro, ali je več enega ali
drugega. In lažje boste videli, kaj vas v odnosu moti.
Kot zadnja živeča energija zasnovnika morate poseči v ta odnos, ker ste se odločili. Ampak
ne prevzgajati, ampak se poskušajte POGOVORITI. Povabite morda moškega na večerjo.
Odmaknite ga od pice, odmaknite ga od pira, odmaknite ga od družbe in naj bo eno uro
morda samo vaš.
Povejte, kaj se vam dogaja v odnosu in mu dajte eno uro za razmislek, morda en dan ali en
teden. En mesec mu nikar ne dajajte, ker bo že drugi dan pozabil, kaj sta se pogovarjala.
Tako boste poskušali njemu podati tisto, da vas bo slišal.
Če dosežete stopnjo, da vas moški ali ženska sliši, bosta pričela komunicirati in gladiti in
uravnavati svoj odnos ali medsebojni odnos.
V momentu, ko ne boste zmogli ničesar narediti in da bo moški ali ženska udaril negativno
nazaj kot drugi pol, se bo izrazito v človeku, s katerim kramljate, postavila navzven žena.
Ne moški. Opazujte to.
Telo je razrezano na moško in na žensko polovico. Borbena je ženska v moškemu. Ona je
tista, katera se ne bo spajala z vami. Zato tega niti ne pričakujte, ampak opazujte. Kar
pomeni, da se tuja žena, vam kot ženi, nikoli ne bo podredila. In zato nastajajo konflikti.
Enako gre tudi pri moških, če je po zunanjosti nekako na površju moška energija in pri ženski
moški na površju, se pravi, da sta dveh različnih polj, se nikoli ne bosta uskladila. To je
dejstvo. Ker so različni zapisi spominov, različne religije, različne prevzgoje, različni
sestavljeni energetski poli, različna bitja.
Lahko ste vi morda kopitnik, on pa je lahko Vilinec ali kaj drugega. Torej, čista kontrastna
energija.
Kako povezati moško in žensko?
Torej, najprej videti, ali imate v nasprotniku sami sebe. V nasprotnemu primeru, ko ni,
naredite mir. Predvsem pri sebi dozorite in povejte sami sebi, kaj si želite in po čem
hrepenite. Dajte z besedo na površje! Odprite pogovor in boste videli, kaj od tegá je moški
pripravljen od vaših predlogov, ponudbe sprejeti.
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V nasprotnemu primeru, da izbere zelo malo, pomeni, da od takega odnosa pojdite proč.
Same ste si krive. Ne iščite izgovorov, da imate male otroke. Prej ste bili običajno s
partnerjem, predno ste imeli otroke, kar pomeni, da ste nezrelo dejansko ravnali, ker niste
vedeli ali pa ste želeli in ste hrepeneli po nečem, kar ste kaj kmalu videli, da ni pravo za vas,
pa ste vztrajali naprej.
Povezava različnih energij je torej umetnost.
POVEZAVA MOŠKEGA, ŽENSKE IN ZASNOVNIKA Z NASPROTNO ENERGIJO (šest različnih bitij)
Kako povezati nasprotne energije, se pravi, da sem Jaz ženska in imam po zunanjosti žensko
telo in vladam lahko kot moška energija in bi se želela nekako skomunicirati ali uskladiti? Se
pravi, moj moški, moja ženska – pri njemu njegova ženska in njegov moški, se pravi, štirje
različni energetski silhuetni poli, kateri nikakor ne gredo skozi.
Potem pa imate pri njemu zasnovnika kot samostojno bitje in pri sebi, kot Jaz, kot ta živeči,
na primer. Se pravi, šest različnih bitij. Si predstavljate?
Da ne omenjam še ostalih silhuet in energij.
Kako preplesti, se pravi moškega, žensko in zasnovnika, je energija povezave z
zasnovnikom. Zasnovnik je tisti, kateri zmore preplesti oba dela skupaj.
Če se moški ali ženska, kot, da bi se na primer Jaz odločil narediti celoto, pomeni, da lahko
združim svojo moško energijo v telesu in žensko energijo v eno sestavljanko. Kot da bi
sestavil eno dušo. Si predstavljate?
Prislonim energijo moškosti naprej in energijo ženskosti naprej, da se gledata tako zunaj.
Prej sta tako. Potem pa se gledata skupaj. V sredini damo zasnovnika kot zasnovno
energijo, kot srčni utrip. Ko srčni utrip kot zasnovnik, kateri se giba med njima, v temu, na
primer, takšnemu stojnemu položaju, bo energije medsebojno mešal. Zasnovnik bo pričel
prepletati moško in žensko energijo. Ampak ne za trajno – za čas tega življenja ali nekega
obdobja.
Ko imate nasprotnika, s katerim najdete približni kompromis v življenju in vidite, da vam je v
določenem času lepo ali pa, da vama je še lepo in da lahko nekako uskladita neki odnos vsaj
za določen čas, je potrebno pri obeh združiti in povezati, ampak ne nasprotja, tako, da bi
dejal: telo nekoga, kateri sedi pred menoj, da bi povezal medsebojno, ampak, najprej
povežem in uskladim moškega in žensko. Kar pomeni, da moj zapis, kar ga imam, ostaja
znotraj mene in se ne povezuje na njega. Kar pomeni, da se vsa moja pričakovanja,
zahteve, ultimati počasi umirijo. Ker počasi, ko se spojita moški in ženski pol, postane ena
silhueta. Ni več rivalstva in tekmovanja znotraj sebe in ni DOKAZOVANJA.
To pomeni, da je potrebno dva polja najprej pri sebi združiti in jih skozi zasnovnika
preplesti. Kar pomeni, da ko vi prepletete to energijo, se energija medsebojno spne in
zasnovnik pride na površje. Kot da bi dejal, da nad možganom lebdi zasnovnik, ko dozori.
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Zorenje, bolj ko opažate, bolj potiska zasnovnika v tej povezavi navzgor. In ko pride
navzgor, ko je zrela silhueta, ko imate življenje v svoji lasti in imate občutek, da ste se
našli, takrat se energija zasnovnika zlije in vakuumira moško in žensko polovico v telesu.
Takrat se v telesu ustvari mir in ne nemir.
POVEZAVA MOŠKEGA IN ŽENSKEGA POLA PRI NASPROTNIKU
Kako narediti enako z moškim ali ženskim polom nasprotnika?
Najprej morate postopek narediti pri sebi!
Potem, če se dva uskladita, da želita ostati skupaj ali da nekako za nekaj časa poskušate,
speljete, kot vam Bom kasneje peljal čez tehniko, se pravi, speljete na enak način najprej
sebe in potem tudi nasprotnika. Vendar z razliko.
Moškega, če boste spajali, če ste ženska in boste spajali moškega, ne da bi se kaj veliko
trudil za to povezavo, dajte tako, da njegovo moško energijo obrnete – ne izven telesa, ne
ga postaviti naprej, ampak znotraj v telesu ga samo premaknite, kot bi ga malce zarotirali
tako, da gleda moški in ženski pol drug proti drugemu.
Zasnovnika, njegovega, premaknite malce višje, ne iz telesa, ker vam bo padel nazaj. Ker ga
ne morete odvzeti. Ne morete ga manipulirati, ker je to energija, s katero boste vi lahko
samo poskušali postaviti ali sharmonizirati odnos za nekaj časa.
Torej, njegovega zasnovnika postavite na vrhu, kot bi ga premaknili iz telesa na možgan ali
na lase in se bo energija nasprotnika pričela gibati tako kot žele, kot gibajoča se enota.
In ko se medsebojno preplete, kot bi v kozarec vode dali malce soka, se skupaj pomeša.
Tako nastane ta energija tega mešanega pola.
In če je moški res pripravljen biti z vami, se ta energija medsebojno preplete in se v
trenutku zasnovnik zlije in vakuumira njegovo žensko in moško energijo in nastane trda,
kompaktna energija ali silhueta.
Torej, s tem, kar nastane, če nastane, je to tisto, kar vas čaka v nadaljnjemu toku. V nekaj
dnevih ali tednih vidite, ali je to tisto nekaj, kar si vi v življenju še želite ali pa ne.
Kako povezati torej moškost?
Se pravi, nasprotnika povežete šele tedaj, ko sestavite sami sebe.
Pri moškemu ali pri nasprotniku pa točno vidite, ko boste spojili te energije, ali je moški res
pripravljen biti z vami ali pa ne, ali se bo veza obnesla ali pa ne '
Kako tisti, kateri ne vidijo?
Preprosto. Postavite zavestno. Razmišljajte. Moška energija mora biti tako in tako, ženska
mora biti tako in tako. Obrnem ju tako, da gledata drug proti drugemu. Narekujte in si
postavljajte. Zasnovno kepico postavite navzgor in jo spustite. Če se razlije, imate možnost
veze in postavitve še za nekaj časa, drugače pa vsekakor bo veza mrtva ali hroma.
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Če želite, vas peljem skozi postavitev, da vam Bom nekako pokazal tehniko, kako povezati
moško in žensko enoto, da vam bo lažje.
TEHNIKA: POVEZAVA MOŠKE IN ŽENSKE ENOTE (posnetek 1:06:32)
Zavedati se morate, da MOŠKI DIHA SKOZI LEVO NOSNICO, ŽENSKA DIHA SKOZI DESNO
NOSNICO.
Če ste ŽENSKE, boste najprej zavestno pomislile na to, da boste vdahnile preko DESNE
NOSNICE in dih počasi, zavestno peljali skozi tretje oko, okoli možgana, skozi vratni predel
v pljučni predel in ga boste v pljučih zadržali.
Moški pa boste zavestno dih peljali skozi nos (op. leva nosnica), skozi tretje oko, okoli
možgana, na vratnemu predelu, znotraj, v vratu, v pljučka in ga znotraj zadržali.
Nato boste izmenično naredili enkrat levi vdih, enkrat desni vdih.
Tako, da boste imeli – ženske, se pravi z desno. Pričnete desno, potem levo.
Moški pričnete levo, nato desno. Se pravi, sta to dva vdiha.
Tretji vdih je pa skupni vdih. Se pravi, pa bo, ko Bom dejal skupni vdih, pa bo šel skozi,
zavestno skozi obe nosnici, skozi tretje oko, okoli možgana. Se pravi, se vam bo zadržal v
vratnemu delu in ob vratnemu delu v pljuča. V pljučih ga boste zadržali in vam bo šel pri
ledvenemu delu zavestno navzdol, navzven. Prav navzven ga boste pognali.
Preprosto vdahnemo in izdahnemo. Popolnoma se umirimo.
Prenehamo razmišljati. Samo bodite. Najprej malo prosto dihajte in poskušajte čim bolj
počasi vdahniti in izdahniti. Poslušajte svoje telo.
Sedaj zavestno vdahnite skozi eno nosnico. Počasi vdihavajte, vdihavajte, vdihavajte samo
skozi nos. Sedaj usmerite v tretje oko, okoli možgana, skozi grlo v pljučka in tukaj zadržite.
Izdahnite, če morate.
Drugi del nosu, nosnice ali polja.
Znova vdahnite. Vdihavajte zavestno. Nato spustite skozi tretje oko, okoli možgana, skozi
vrat, v pljučni predel. Zadržite in spustite.
Zavestno vdahnemo v oba, v oba dela.
Vdahnemo počasi in vlečemo v tretje oko, okoli možgana v pljučni predel. Držite v pljučih.
In dih spustite navzdol, v ledvenemu predelu navzven. Zavestno. Samo zapeljite in spustite
izdih.
Dovolj je, če enkrat ali dvakrat naredite ta vdih. Če želite, vsak posameznik lahko tudi
večkrat vdahne, če želi. Ampak, dovolj je enkrat leva, enkrat desna in obe.
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Sedaj znova vdahnemo tako, da bomo vdihavali skozi nos, ampak zavedanje bomo dali na
pleksus in bomo vdahnili skozi pleksus, skozi pleksusni predel, v zasnovnika. Direktno v
njegov pleksus.
Zasnovnik je mala podoba zunanje podobe.
Njegov center pleksusa, vaš center pleksusa in zavestno vdahnemo. Počasi vdihavamo z
zavedanjem v pleksus, v pleksus in zaznate napihnjeno energijo v pljučnemu spodnjemu
delu.
In znova izdahnite.
Počasi vdihavajte – zopet direktno v pleksus, tako, da gre tudi v center zasnovnika in se
zazna mehur zraka v temu zadnjemu delu.
Skozi ta del, če boste sedaj opazovali, boste videli, da zadaj prepletate moškega in žensko.
Ženska energija je na levi in na desni strani.
Sedaj bomo vdahnili tako, da bomo dih povlekli, ko vam Bom dejal, skozi pleksus, skozi
zasnovnika, skozi njegov pleksus, v pleksus energije moškega in v pleksus energije ženske
znotraj sebe.
Torej, vdih skozi pleksus, skozi zasnovnika v levo, v desno polovico – v njun pleksus.
Obdržite dih. Rahlo zadržite in poskušajte izdahniti.
Če boste opazovali, lahko še enkrat ponovite. Se pravi, vdahnete skozi pleksus, skozi
pleksus zasnovnika, v pleksus moškega in ženske in opazujete, kako se njima energija zliva
v ledvenemu predelu navzven.
Tisti, kateri imate že obrnjeno energijo duše, kateri imate že prebujenega pranskega duhá in
energija diha izginja in jo ni več v izdihanju toliko, kot pa v dihu.
Opazujte se!
Če opazujete, boste sedaj moško energijo obrnili tako, da bo gledala proti ženski. Kot bi ji
zaprli, kot knjigo. Ampak s tem, da jih boste vi rahlo primaknili pred seboj. Ne samo v
telesu, ampak tako, malo v telesu in malo pred seboj. Kot bi zaprli knjigo. Samo
premaknite levega in desnega poljnega energetskega toka in se bo energija postavila.
Kako veste, da jih imate premaknjeno?
Z dlanmi ju lahko se dotaknete. In energija je polna. Čuti se pred vami polnost. Težka
energija. In če jo malce »pogungate«, boste zaznali, da imate v naročju ali v objemu sami
sebe.
Do sebe ste nežni in prijazni. Zato vedite, da enako nežnost in prijaznost boste dajali tudi
naprej.
Sedaj dobro pomislite – zasnovnik je tisti, katerega premaknete med njiju, kot med njun
pleksus. Kjer sta onadva drug proti drugemu, dajte še zasnovnika, sebe, prav zavestno ga
premaknite v notranjost med njima.
Sedaj bomo naredili z dihom povezavo.
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Nikamor se vam ne bo zlila energija. Ne se bat, gospa!
Vdahnete zavestno tako, da boste vdahnili skozi nos, ampak zavedanje bomo dali na
zasnovnika, katerega imamo rahlo pred seboj.
Torej, vdahnemo tako, da gledamo zasnovnika oziroma zaznavamo zasnovnika pred seboj,
ga napolnemo in se začuti vez med telesom in med zasnovnikom zunaj.
In če boste kepico prijeli, boste čutili, da pika. Zelo močno pika in je gosta. In več kot naredite
takšnih vdihov, večji bo zasnovnik, bolj ga boste napolnili. Njegovo energijo ovoja boste
zapolnili.
Sedaj bomo zavestno vdahnili tako, da bomo vdahnili preko pleksusa v moškega, v
nasprotnega tega dela, kateri je rahlo zunaj. Se pravi, bomo vdahnili v njegov pleksus.
Vdahnemo skozi sebe v njegov pleksus in peljemo dih do pleksusa. In znova nazaj.
Sedaj bomo naredili tako, da bomo v žensko speljali energijo.
Vdahnemo skozi pleksus v njen pleksus, torej, skozi fizični pleksus nas samih v njen
pleksus, kot bi šli skozi telo, kot bi dva fizična pleksusa medsebojno povezali. Kot bi
naredili »C«.
Ena točka na njenem pleksusu znotraj, ena točka na vašem fizičnem pleksusu.
Sedaj, poglejte – tretja. Bomo vdahnili tako, da bomo zavestno vdahnili skozi svoj fizični
materični pleksus, energijo peljali skozi moški pleksus, jo peljali skozi ženski pleksus in nazaj v
nas. Najprej bomo naredili to cev.
Torej, vdahnemo v svoj pleksus. Peljemo energijo zavestno skozi moški pleksus, skozi
ženski pleksus v nas.
In če boste pogledali, boste dejansko zaznali vez, kot energijo tokokroga.
Znova bomo vdahnili tako, da bomo vdahnili skozi svoj fizični pleksus, skozi moškega, skozi
žensko, skozi naš fizični pleksus peljemo energijo nazaj, direktno v zasnovnika, v njegov
pleksus.
Ponovim.
Znova vdahnemo skozi fizični pleksus. Gremo v moški pleksus. Gremo skozi telo ženske
pleksusa v naše telo in skozi naš pleksus nazaj v pleksus zasnovnika.
V trenutku se energija diha zapolne. In če dobro pogledate vidite, da prasketa energija skozi
zasnovniški možgan. Energija zasnovnika ali sam zasnovnik se prične premikati navzgor.
Vi lahko dihate in normalno tako opazujete proces. Lahko »dotankavate« (op. dodajate) ta
zrak. Se pravi, da vdahnete skozi svoj pleksus, skozi moškega, skozi žensko nazaj v sebe in v
zasnovnika. In boste videli v pleksusu zasnovnika, kako zasnovnika postavlja navzgor.
Ko boste sebi to tehniko naredili večkrat, boste zaznali, da se zasnovnik usede na vrhu
možgana, kot na vrhu lasu. Nekako na tej točki vam bo sedel.
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Zazna se zlivanje energije ali to prekipevanje energije. Zazna se, prav začuti se, prav čutite,
kako se energija zliva kot bi zasnovnik bil šampanjec in se zliva energija preko moškega in
ženskega pola.
Prav na rokah, če daste fizične roke malce naprej, pol metrčka naprej pred seboj, boste
zaznali to energijo, kako se zliva in se s tem vakuumira. Vedno bolj gosta je. Vedno bolj
kompaktna je.
A bodite nežni. Ker, ko se dotikate drugega pola, čutite na telesu, kje je povezava.
Sedaj bomo z naslednjih vdihom vdahnili energijo sestavljanja nazaj. Torej, vdahnili bomo
takole:
Ker je sedaj nastala ena enota povezave, bomo naredili tako, da bomo pomislili na to, da bi
to skulpturo, katera je nastala ali je v nastajanju, ovijemo oziroma tako, kot bi jo pretrgali,
kot bi roko dali skozi telo, se zazna nasprotni zasnovnik oziroma energija ali pleksus.
Si predstavljate?
Moški in ženski pol združite, je v sredini, nastane ena silhueta s pleksusom, tako kot vi.
Sedaj bomo vdahnili tako, da bomo vdahnili najprej zopet zavestno skozi nos – ampak
zavedanje na pleksus in bomo vdahnili in zadržali znotraj, v svojemu telesu, dih. Ga
zadržite. In se prosto izpareva.
To naredite dvakrat ali trikrat. Direktno v pleksus. Skozi sebe.
Če boste dobro pogledali zaznavate, da se energija vsrkava nazaj. Zunanja energija ali
silhueta se s tem, ko vi daste zavedanje na svoj pleksus, znova vdahnete, postopoma,
postopoma približuje in se vakuumira.
Vdahnite dvakrat, trikrat ali petkrat, da se začuti energija naslombe na obrazu ali na
telesu. Toliko časa vdihavajte in ga vdihavajte, da celo energijo ali silhueto spravite v svoje
telo.
Ko pridete do te točke, se čuti v rokah takšna, kot lahka praznina ali prazno energetsko
polje. Pomeni, da se energija počasi zliva nazaj.
Sedaj vdahnite znova skozi pleksus, ampak tako, da boste vdahnili skozi pleksus in vdih
peljali do grla, skozi tretje oko in navzdol, znova pred pleksus in jo tako vrtinčili.
Se pravi, vdah v pleksus. Vdahnemo visoko. Zavedanje dajemo navzgor, ker z mislimi vodimo
energijo. Jo peljemo do grlenega dela. Skozi tretje oko navzdol in opazujemo tok rotacije.
Energija se prične vrtinčiti.
Večkrat, kot boste naredili ta vdih, bolj boste čutili, kako se možgan prične drugače
energetsko polniti.
Poskušajte razumeti, da se mora tudi energija zavedanja in razmišljanja uskladiti.
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Ker je energija sedaj postavljena tako, da je nekako iz strani bočne postavitve zlita, bomo
naredili tako, da bomo silhueto znotraj, ne glede na to, kako se vam je postavila, obrnili tako,
da bo gledala navzven. Kot naše telo. Slika v sliki.
Torej, z naslednjim vdihom bomo vdahnili skozi pleksus in z dihom silhueto obrnili znotraj
tako, ali jo namestili, da bo gledala navzven. Tako kot duša mora gledati navzven, tako vaša
silhueta ali sestavljena energija moškega in ženske naj gleda navzven.
Sedaj bomo znova vdahnili, ampak tako, da bomo vdahnili najprej v tretje oko in nič peljali
nikamor zrak. Samo peljali. Vdahnemo z zavedanjem na tretje oko, zadržimo zrak v
možganskemu delu in izdahnemo.
Še enkrat.
Vdahnemo počasi skozi tretje oko. Začutimo pritisk ali polnjenje in izpustimo.
Vdahnemo skozi grleno čakro. Nikamor ne peljete zraka, samo direktno v grlo, v grleni
predel. Ga zadržite in izpustite. Po svojemu občutku.
Znova vdahnite skozi grlo, zadržite in zaznajte, kako se energija vakuumira in izdahnite.
Vdahnite skozi pleksus, zadržite dih v sredinskemu delu in izdahnite.
Znova vdahnite skozi pleksus. Počasi se zapolnite, zadržite in dih po občutku izpustite.
Sedaj bomo naredili, se pravi, tri prste pod popkom vdah in zaznajte energijo znotraj ali
vakuum v spolnemu predelu, in izdah.
Znova vdah, tri prste pod popkom in začuti se ščemenje energije. Tukaj je spolna energija
in se izpusti navzven.
Sedaj bomo naredili direktno, kot bi skozi spolovilo, če bi stali, imeli nihalo. Si
predstavljate, da imate v telesu nihalo? Se pravi, center, tako pri moških kot tudi pri
ženski, naj gre v središčni točki. Točno tam bomo vdahnili – skozi vagino ali skozi mednožje
moškega, enako bomo vdahnili.
Vdahnemo energijo in jo peljemo proti pleksusu, kot jo lahko. Če gre višje, še toliko bolje.
Zadržite in izpustite.
Znova vdahnemo skozi spolnost navzgor proti grleni čakri ali pa še višje in jo znova
izpustite.
Znova vdahnemo in energijo peljemo do možgana in še enkrat navzdol.
Znova vdahnemo, vdahnemo in energijo peljemo čez možgan navzven, da se zlije.
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Če ne gre, še enkrat ponovimo. Vdahnemo in energijo zavestno peljemo, da se odprejo
čepki na vrhu in se zlije energija navzdol čez telo, čez celo silhueto in se bo tudi v spolnosti
ta energija močno, močno tudi izrazila.
Celo telo bo postajalo vedno bolj energetsko privlačno. In to je tisto, kar vi tudi potrebujete,
da boste imeli več užitka v spolnosti ali v tej energiji povezave.
Sedaj se boste preprosto ozavestili z dihom, da imate glavo, da imate roki, da imate trup,
da imate nogi in stopala.
Ozavestite vsak delček svojega telesa. To je tisto, kar potrebujete. In lahko odprete oči.
Skozi to postavitev smo združili pri sebi oba polovna, energetska pola – moškega in žensko, v
povezavi z zasnovnikom. Se pravi, z zadnje živečo energijo, kar ste vi, čisto sami.
Če boste hoteli narediti to pri drugemu, morate to najprej zgraditi pri sebi. To naredite
postopek morda dvakrat ali trikrat. Pojdite čisto po občutku. To ni potrebno delati vsak
dan, razen, če vam bo v ugajanju. Ker skozi to boste tudi se naučili uporabljati moško in
žensko energijo in boste spoznavali tudi svoje telo. Kar pa je tudi dobro.
DELANJE TEHNIKE PRI NASPROTNIKU
Če boste pa želeli delati na drugemu, na nasprotniku, morda, če ste ženska, da boste
naredili na partnerju, pa morate vedeti, da je to proces enak pri moškemu. Ampak s tem,
da samo sebe preslikate in ga gledate oziroma si ga lahko vizualizirate. In enaki postopek
preko dihanja, ampak ne svojega, se pravi, zavestno vi dihate tako, da imate občutek, da
boste vdahnili kot v njegov pleksus.
Misli so tiste, katere vodijo to postavitev.
Ampak, če moški ne bo hotel ali želel te, tega spajanja ali pa partnerica, potem lahko to
naredite sami, da boste našli mir v svoji duši, če mislite, da to potrebujete, da vam bo lažje.
Da boste videli, kje v vašemu odnosu ste.
Ampak morate enako slediti dihu. Samo, da delate na njega. Ne na sebe!
In ko se energija razlije, se vakuumira. Ali pa se ne razlije.
Se pravi, zasnovnik je tisti, katerega lahko peljete čisto do konca, pa boste videli, kako in
kaj. Ker, če se duša, njegova duša s tem ne bo strinjala, bo zlila in razbremenila oziroma
razblinila vse vaše delo. Takrat je nekaj, kar ne delajte, ker je vse nesmiselno. Ne morete
pa škodovati.
Lahko skozi to dodatno prebudite, obudite, ozavestite ali pa doprinesete v odnosu.
Zakaj so se včasih dosti bolje razumeli?
Ker so imeli celotne energije medsebojno prepletene in so zato živeli v spoštovanju.
Skozi takšen postopek običajno lahko dosežete prav spoštovanje partnerja ali nasprotnika
do vas ali do sebe.
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Vendar, nikoli v življenju ne zahtevajte, ne poudarjajte, kaj MORAJO narediti, da boste vi
srečni, ker je to vibracija neljubezni. Nehajte si peskati oči in ne obtežujte si sami svojega
življenja.
Jaz mislim, da za prvi delež Smo kar veliko opevali ali prišepnili. Veliko tudi postavili ali
naredili ali zgradili. Tako, da Jaz predlagam malce premora, da se tudi Mi malce nekako
razblinimo, malce postavimo. Predvsem pa, da tudi vi imate malo časa za klepet.
Lepo pozdravljeni.
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DRUGI DEL: VPRAŠANJA IN ODGOVORI
Takole. Končno Smo se lahko končno povezali nazaj. Lepo, lepo pozdravljeni.
Včasih malce potraja, glede na to, da je potrebno Dekle malce premakniti ali zmakniti, ker
drugače se telo tako trese, da ne morem nič delati skozi Njo ali pa preko Nje.
Kakorkoli že. Takole. Pri Nas Smo se povezali v sodelovanju večih povezav, večih usklajevanj,
tako, da mislimo, da bo vsekakor to dobro potekalo. Ta čas je vsekakor namenjen vam, dragi
moji. Danes Smo odprli tematiko. Držite se nekako te tematike ali partnerskih postavitev, da
boste temo, o kateri Smo nekako predhodno tudi pričeli opevati, tudi dobili največ, kar
rabite, iščete ali si želite.
Tako, da – kdo bo vprašal prvi? Kar izvolijo.
»Ponižno pozdravljeni (Jasara) in najlepša hvala za vse, kar nam dajete – za vse znanje, za
vse daritve, za vso ljubezen. In najlepša hvala Lani. (Jasara) Moje vprašanje pa je sledeče:
V zvezi, v kateri smo, naj bi vztrajali oziroma bili samo toliko časa, dokler cvetimo, dokler
nam je v zvezi lepo. Otroci so pa tisti, ki so tudi tu. In dostikrat so otroci pri takih ločitvah
zelo prizadeti. Opažam pa tudi, da otroci ostanejo materi in dostikrat oče, pač, celo breme
pusti njej. Kako to rešiti?«
Zelo mogočno vprašanje!
Imate partnerske odnose, v katerih vztrajajo v vezah, ali pa se razhajajo.
Tako kot Smo dejali: Če bi bili vi nekako vzgojeni ali privzgojeni v smeri, da bi nekako
spoštovali drug drugega in dopuščali drug drugemu svobodo odločanja, izražanja ali
čutenja, ne pa postavljali ultimate, pričakovali ali zahtevali, bi bil zemeljski raj res tukaj
med vami, pri vas, na vaši dlani.
Ker pa imate toliko postavitev, predvsem programskih, pa tukaj nastaja največja težava.
Otroci postanejo plod nekega razreševanja. Ali imate nekako pot, v kateri se odločite ali po
kateri se odločite, da boste vi nekako kot partner partnerju ostali zvesti, vdani, predani ali
v kakršnikoli zvezi ali navezi le zaradi svojih otrok pomeni, da vse, kar vi ne boste zaključili
ali postavili, boste kratkomalo prepakirali in podali svojim otrokom kot popotnico.
Ne Bom dejal, da je to dobro. Ne Bom dejal, da je to slabo. To so vaše odločitve. Ampak, to
so zavestne odločitve. V zavestnih odločitvah zavestno postavljate svojo lastno karmo.
Svoje lastne zapise preoblikujete in usklajujete.
Kadar otroci v ločitvenemu postopku pripadajo materi – ne Bom dejal, da so vse matere
dobre. Žal, ne. Matere ali ženske znate biti tudi velike kače! Žal, videvam in občudujem
marsikatere, kateri imajo potrpljenje z njimi.
Ženske se takrat zelo rade maščujejo moškemu in mu zavestno ne dajo otrok. Do tistega
časa je bil dober, da je spolno občeval z njo, da je užival z njo, da jo je hranil, oblačil ali slačil.
Kakorkoli že.
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Do neke mere je bil dober. Potem pa kar naenkrat ni več dober za odnos. Ni več dober za
otroka in je škodljiv.
Morda kakšen procent ljudi ali moških je tudi takšnih. Žal, moram tudi to potrditi. Vendar,
ker osnovna komunikacija med moškim in med žensko nikakor ne steče, ker se počutita
ogrožena, ali napadena ali užaloščena, se vsa jeza nekako potem baranta in balansira
preko otrok.
Otrok bi moral imeti osnovno pravico se odločati, kaj si želi in to tudi dobi. Njegova
osnovna pravica je, da spozna in mater in očeta. Oba ima rad. Enega morda včasih malce
bolj, drugič malce manj. Vendar, otrok je tisti, kateri se odloča, na katero vez bo prestopil.
In če sta partnerja zmožna medsebojne komunikacije in medsebojno usklajevati dogovore
in pogovore, pomeni, da bo tudi otrok v pravi harmoniji rastel, ne glede na to, da sta
ločena.
Zrelost ali dozorelost je osnova, da drug od drugega, od partnerja ničesar ne pričakujeta ali
zahtevata.
Če se spoštujeta, je vsakomur zdravo in normalno, da bodo poskrbeli za domače ognjišče
oziroma za to, da bo preskrbljena družina ali karkoli drugega. To vam je že v nagonu. To vam
je že v podzavesti.
Vendar, ko se ločujete, pa nastaja zmeda, sovraštvo, jeza ali nemoč. Zakaj?
Zato, ker ste jezni na nekoga, ker je odšel.
V momentu, ko ustvarite jezo, da je morda odšel in noče, ne želi ali pač ne dopušča več
možnosti, da sta skupaj, pomeni nezrelo vaše obnašanje. Ta jeza ali vaša nemoč se pretoči
na otroke in od otrok dobite vašo sliko ali odsev.
Ali si res želite, da vas otroci nekako spravijo v takšno pozicijo, v pozicijo, kjer se boste vi
počutili nelagodno, da vas bodo zavrnili ali na dolgi rok hrbet obrnili? Nikakor ni to v vašemu
interesu, razen, če ste kakšni posebneži.
Zato Sem dejal predhodno – vse se prične pri vas. Znotraj vas. Vi morate dozoreti.
Ko ste vi dozoreli, ne boste imeli zamere. Boste znali odpuščati. Boste znali spustiti. Boste
dali priložnost. Boste pomagali. Boste pač spluli s tokom dogodkov.
Kje je pravzaprav otrok? Ali je pri materi ali pri očetu je prav bistveno, da je pri otroku
pomemben nekako izrazit ciklus ljubezni. Tam, kjer se otrok dobro počuti. In tudi otrok
sam izrazi željo kje, koliko in kdaj. To bi se moralo upoštevati.
A kaj, ko imate na drugi strani partnerja, kateri morda ščuva otroke ali jih usmerja drugače,
po svojih željah, se pravi, takrat nastajajo težavice. Ampak, to je pač ustvarjanje karme.
Torej, ne bi bilo nobenih težav, če ste dovolj zreli in delate na sebi.
Takšni odnosi bodo vsekakor zelo odlični in prijetni odnosi. To je tisto, kar je pa najbolj
bistveno za vse in za vsakogar.
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»Hvala lepa.«
Prosim.
»Pozdravljeni. (Jasa) Najlepša hvala za vse, kar nam dajete. (Jasa) Hvala naši Lani, da nam
omogoča vse to. (Jasa) Rekli ste, da si moramo želet, hrepenet za partnerja. Lahko tukaj
majčken vas, a so to prav specifične želje ali je to na splošno? Kaj če nam pa partner ni več
namenjen? Pa prosim vas tudi za pomoč mojemu sinu v partnerstvu. Hvala.«
Kar se tiče samega hrepenenja je zelo preprosto.
Kot otroci ste sanjali, sanjarili, ste si želeli in ste upali živeti. Upali ste si biti to, kar ste pač
bili.
Skozi odraščanje pa ste se prilagajali, izoblikovali, usklajevali. To pa je tisto, kar povzroča
vam največ preglavic. Niste več vi vi, ampak se zavestno programirate in vzgajate, ker
dejansko že zmorete videti, kaj vam starši podajajo, kaj okolica pričakuje, kje je taktiziranje.
A če boste pogledali, je odnos in izvor vedno iz staršev.
Če sta starša neprivoščljiva, bodo takšni tudi običajno otroci. Razen tedaj, ko se pri njih rodi
otrok ali duša takšnega zavedanja, da se jim to dobesedno upre. To pomeni, da te zrele,
stare duše ne bodo prenašale kopije njihovega vzorca.
Vendar, kako postaviti, se pravi, vse to v ravnovesje? Zelo preprosto!
Bodite otroci. Programirajte se toliko in toliko časa, da vam to zleze v notranjost, da
postanete vi del te igre. Da vi zaživite v temu občutku.
Vi se ne morete, na primer, Bom karakteziral na primer, da vi želite imeti nekega ljubečega
moškega, pa ste sama pretepaška. Pa pretepate moškega in vse skupaj. Nekaj časa boste
morda res dobila prijetnega moškega, da boste lahko mlatila po njemu. Potem pa pride
obdobje, kjer vse, kar ste dajali, se kopiči, shranjuje na eni osebi. In skozi tisto osebo karma
pride nazaj.
To pomeni, da dam-daš.
Kadar vi neki zapis res ustvarjate v tistemu, da si priznate, kaj pri moškemu vam je všeč –
morda v partnerju, kaj vam je všeč in kaj vas izrazito moti in ne želite več tega gledati, je
pošteno od vas, da mu poveste. Mnogokrat partner sam pri sebi tega ne opazi.
Zrelost daje tudi govor, kar pomeni – izrazite se!
Če se partner prične norčevati iz vsegá, kar ga opozorite oziroma poprošate ali nekako
omenite, usmerite, kakorkoli, je pravi izraz, je človek nezreli za vas. Pojdite dalje. Takrat ne
delate nič dobrega za sebe, ker dejansko zapis, čas in veselje dajete stran.
Kaj kmalu za tem, ko se pretočite preko vsegá, se pravi, da se razidete ali na novo postavljate
odnose, se običajno vedno dogaja, da pride enako ali nekaj podobnega. Znova je odvisno od
vas, koliko boste zreli, da boste ozavestili vzorce pri sebi.
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Torej, ko vi znotraj sebe se zavestno odločite in začnete živeti in vidite v novih partnerjih
ali ponujenih ljudeh zavezo, nekaj, kar vas zmoti, tega ne boste sprejeli.
To je vam preizkušnja.
In ko boste tako pri sebi postavljali, je zelo preprosto, tako, kot bi vam dali fižolčke. Ali boste
vzeli belega ali črnega? Lahko pa izbirate toliko časa, da dobite belega, ampak samo zato, ker
po tem hrepenite.
In zrelost je nekaj, kar je kompaktnega. Misel je samo energija, katero transformirate in
mečete ali postavljate. In skozi to je potrebno energijo nakopičiti in jo potem obuditi.
Obudijo čustva.
Torej, ne pozabite na čustveno energijo.
Ampak, vedno si v življenju olajšujte stvari. In če ni sreče v vezi, ni sreče v radosti v nekemu
odnosu, postanita prijatelja. Morda znova pričnita kot prijatelja. In boste videli, velikokrat se
zgodi, da takšne veze potem dajejo plodove in rodove.
Kar izvolijo.
»Lepo pozdravljeni. (Jasara) Hvala vam za vse, vse daritve. Predvsem še ta teden sem imela
kar ene močne zadeve skoz noč in sem prav čutila vašo pomoč pri premagovanju vsega
tega. Moje vprašanje bi bilo sledeče: Sama sem šla čez vso to kalvarijo ločevanja. Ampak,
imela sem prav druge probleme, da partner ni želel sodelovat pri vzgoji mojega sina. Imam
tudi to srečo, hvala Bogu in vsem, da imam sina z dušo, ki je zelo razumska in mi je bil
marsikdaj učitelj. Poleg tegá me moji starši nikakor niso hoteli razumet in sem bila
zasramovana, poniževana. Skratka, bilo je zelo hudo. Nekak se je na srečo vse obrnilo. To
bom rekla, še celo tak, da je imel nekak velike zasluge naš takratni duhovnik, ki me je
podprl in mi je celo ponudil cerkveno ničnost zakramenta cerkvenega. In zdaj me zanima,
kako to nekako, ker vem, da je verjetno več takih žensk, kako uredit, da bi pa vendarle oče
se zavedal svojega poslanstva, a ne, pri vzgoji? In pa, ali je potrebno tole ničnost zakona
čistit preko vas ali ko bom izstopila iz cerkve, takrat vse uredim? Hvala lepa.«
Kar se tiče nezrelih ljudi, nezrelih duš, so vedno neodgovorne. Ne morete pričakovati ali
pridobiti zrelost. Zrelost se dobi s koraki. Koraki delajo daljše poti. In zelo dolge poti dajejo
več življenj, različne situacije in izoblikujejo ali sklešejo določeno dušo ali posameznika.
Včasih je pač potrebno spustiti. Ne izoblikovati drugih. Izoblikujte sebe in stopajte dalje. Ne
obremenjujte se z ljudmi, kateri so nezreli. To so še mlade duše.
Te mlade duše ali pa nižinske duše še potrebujejo veliko, veliko poti ali rojstev. Ker tisti,
kateri vedó, da nočejo ali pa, da hočejo, da zahtevajo ali pričakujejo, je pač tisto nekaj, kjer
ves čas samo jemljejo.
To so duše malih rasti.
Po večih tisočletjih, po večih rojstev pa duša dozori. Točno ve, kaj si želi, po čemu hrepeni.
In običajno so te zelo odgovorne osebe. Običajno so to zelo dobre osebe in imajo občutek
za sočloveka, za ljudi, za morda za posameznika, za živali ali okolje.
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So pa običajno samotarji. Takšne duše so zrele, stare duše. Ne potrebujejo dokazovanja ali
izkazovanja.
Vi imate veliko, takšno srečo ali popotnico, če se smem tako pošaliti, ker imate dobrega
duhovnika. Zelo malo je takšnih, kot ga imate vi. To je zrela duša, katera dopušča vse in
vsakomur dopušča zrelost ali zrelo odločitev.
Ne se obremenjevati, ali oče daje sebe za to, da bi pomagal! Vi mu samo dopustite, da, če je
pripravljen, da lahko pristopi oziroma daje, vzame ali sprejema. Drugače preprosto hodite
dalje. Ste zrela oseba in se ne obremenjujte, kaj si mislijo starši. Starši so tisti, kateri sami
niso naredili, kar bi morali narediti, da bi bili vi srečni in ne nesrečni.
Če bi to pot prehodili sami, bi bili vi danes že osvobojeni. Bi imeli drugačno popotnico in ne
bi bilo te karme. Tako, da, samo pogumno naprej.
»Hvala.«
Prosim.
»Jaz bi se rada samo zahvalila za vso pomoč, vso podporo vsem, ki me podpirate. Vsem
Gospodom, mojim vodnicam, vodnikom. In res, v bistvu človek težko najde, težko najdem
besede za to gradnjo, ki ste mi pomagali. Tako, da res, res iz srca vam hvala.«
Ponižno, ponižno sprejemam vašo zahvalo.
»Prav lepo pozdravljeni. (Jasara) Jaz bi se vam res lepo srčno rada zahvalila za vso leto, ki je
bilo za mano. Res je bilo izredno težko in naporno in se vam res zahvaljujem, da ste bili
vsak, vsak moment z menoj. Me pa zanima – ko spoznaš partnerja, ki je totalno
nezainteresiran za karkoli višje vibrirnega, če se lahko tako izrazim, kako mu v bistvu
predstavit na normalen način, brez konfliktov, da ne zna, da se ne začneš tako, prepirat?«
Zrele osebe se nikoli ne prepirajo, ker so modre!
Ali se kdaj prepiram Sam? Nikoli!
Prav pred dvema dnevoma je bilo vprašanje: »Kaj delam Jaz in ne dela Lana?« Nikoli ne
ugovarjam, nikoli se ne sporekam. Zakaj? Ker vem, kaj je potrebno, ker Sem moder.
To pomeni, da ni potrebno dokazovati, dopovedovati, kaj šele se sporekati s kom.
Sporekajo se nezreli, tisti, kjer mački stopite na rep, zacvili. Zelo preprosto.
Torej, če pri partnerju dosežete, da stopite njemu na rep in zacvili pomeni, da ste našli
najšibkejšo njegovo točko, od te, katere on beži.
Zelo preprosto! Ne sporekajte se! Povejte, kar mu gre, kar vam leži na duši. Ampak, ne tako,
da ga boste poniževali.
Bodite uglajeni. Bodite dama. Povejte po žensko. In znižajte energijo vibracije glasu, da bo
umirjena, da ne boste kričeča in da mu boste povedala z nasmehom na obrazu.
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Ko se boste naučili taktično uporabljati izraze, taktično pristopati, taktično sebe umiriti,
boste dosegle vse.
Saj veste, pravijo in pravimo tudi v Našemu svetu, da imate ženske tisto nekaj, kar, če bi
znale uporabiti, bi moški klečeplazili pred vami. Verjemite, da bi!
Samo, ker ste pa ženske včasih tako trmaste in tako zelo vztrajne, pa hočete uveljaviti svoj
prav, pa ga morda moški ne razume ali pa ga noče razumeti, ker je lahko celo življenje v
nekemu vzorcu bival in sobival in je bilo vse popolno. Potem pa kar naenkrat pridete vi in mu
pričnete dopovedovati, kaj ne dela prav. Kako bi moral, zakaj bi moral? Si predstavljate, ko
pričnete iskati v partnerju, kaj je vse narobe, kaj ni dobro in kaj bi moralo biti, da bi bil vajin
odnos popoln, nastane čista zmeda.
Bodite taktični. Bodite prijazni, vljudni in z nasmehom na obrazu povejte: »Moti me to, to
in to. Ali je kakšna opcija, da bi to popravil, spremenil ali prilagodil?«
Če boste znali s pravim energetskim polom pristopiti, znate osvojiti marsikaj. Tudi najtežja
trdnjava lahko pade.
Če niste zmožni komunikacije, napišite na list papirja in mu ga položite. Poleg kavice,
morda poleg večerjice. Karkoli. Naj si prebere.
Če tudi v temu poskusu vidite, da ne pridete stvari do dna, potem veste, kaj vam je za
narediti. Sprejmite v življenje ljudi, kateri so enako misleči, enako govoreči in pojdite novo
pot naprej, novim zmagam naproti in veselja bo vsekakor dovolj.
»Najlepša hvala.«
Prosim.
»Lepo pozdravljeni, gospa Lana. (Jasa) In pa tudi, lepo pozdravljeni Gospodje. Vsem se
zahvaljujem za vse vaše darove (Jasa) in pa nasvete in pa vedenja. (Jasara) Imam pa
vprašanje – za sabo imam jaz dva, dve zelo slabi izkušnji in veliko sem se mogla naučit iz
teh izkušenj. In zdaj, to je že dolgo, dolgo časa, od kar sem zaključila z zakoni. In sedaj
trenutno, bi rekla, uživam v tem, da sem sama. Ali je meni tudi namenjeno, da, ker tako,
kot ste večkrat omenila, da nam pripada drugi pol. To se pravi, meni moški pol. Ali lahko, s
tem, da sem sama, tudi pridem na drugo stran, brez, da bi se morala vračat še za to? To je
vprašanje. Potem imam pa samo še eno prošnjo za mojega sina, če bi ga lahko tudi mal
poblagoslovili. Hvala lepa.«
Dobro.
Vsekakor, kar se tiče usojenih partnerjev je takole:
Večina ljudi ali duš, Bom dejal, skorajda 90-procentov imate svoje polovice še v Zemlji. Razen
tistih, kateri so dozoreli in so skupaj odšli ali pa posamično odšli.
V primerih, da se zgodi, da nekdo dozori in izživi in ne sreča partnerja svojih sanj, nič
hudega. Kar vi gradite v sebi, na sebi, se projicira v vašemu deležu tam, v moški polovici.
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In ko vi vzgajate sebe, prevzgajate tudi ali vzgajate svojo polovico, prevzgajate in okužujete
in izoblikujete tudi njega. V simbiozi moški in ženski pol živita in sebe postavljata.
Če se zgodi, da ne pride do srečanja ali do druženja, to ne pomeni, da vi, ko nekako izživite
in zaživite svoje zapise, da se morate vračati nazaj. Ne!
Je pa res, da morate počakati, da pride njemu tisti čas, da vam lahko vrne vašo polovico
nazaj. Vendar, to ne pomeni, da morate sedaj iti v rojstvo. Mnogi od teh se preprosto
odločajo, da bodo njim vodniki, zvodniki ali kaj takega, da jim pomagajo in bodo poskrbeli
sami za svoje kose, kateri so na Zemlji.
Vendar, v temu času, v zaključni fazi zemeljskega življenja, ali vstajenja ali potepanja, se gre
prav v to, da se čim večja masa izoblikuje in preusmeri. Predvsem svet mrtvih je svet mrtvih
– sestavljanja, izoblikovanja ali zaključevanja.
Mnogo je vsegá. Tako, da, ne se obremenjevati s tem, kaj bo, kaj ne bo.
Predvsem se morajo bolj nekako truditi tisti, kateri niso ljubezen, kateri imajo zavist,
sovraštvo, jezo, bes, neprivoščljivost, kateri so takšni, nečloveški ali nečutni.
Takšne duše se morajo bolj nekako boriti za to, ker bodo vsekakor prešle v novo rojstvo.
V nesmrtnost ali možnost ponovnega vstajenja kje drugje ali življenja izven Zemlje,
dosegajo samo duše modrosti in dozorelosti, katere so si zmogle izživeti zapise iz davnine
in tudi iz sedanjosti.
Kaj to pomeni?
Tisti, kateri so modri, prijetni in iskreni, se pravi, si ne ustvarjajo novih karmičnih zapisov.
Tisti, kateri so pretkani, jezni, besni, neprivoščljivi ali sovražni, ti ustvarjajo nove in nove
zapise in vedno znova padajo in se postavljajo energije zapisa, kot bi jih nizali drug nad
drugim. Torej, zapisi, namesto, da bi se zmanjševali, ostajajo.
To pomeni, da sami sebi obtežujete življenje ali pa ga razrešujete.
Zato je od vas odvisno, kaj vzgajate, prevzgajate. Ampak, pomembno je, da opazite. Ko
opazite, ozavestite. Ko ozavestite, spreminjajte. Ko spreminjate, pa dejansko postavite
tako, da bo za vas vsekakor šlo tako, da bo lepo.
Takrat se potem tudi, ko se vam izteče življenje, ko se naredi tehtanje, pregled še tega
zadnjega življenja, dobro piše, ker imate izživeto vse, ker niste sebi dajali slabih priokusov.
Ker nesmrtnost ali ponovno vstajenje dobijo samo tisti, kateri so topli, milostni, simbiozni,
srčni, iskreni, predani.
To ne pomeni, da, če tu in tam vzamete kakšno malo laž, da ste morda na sestanku in se vam
tisti trenutek, ker se pogovarjate z otrokom, ne da ukvarjati s sosedom, ne boste njega zaradi
tega prizadeli. Ne ustvarjate si zapisa.
Če pa bi v momentu, ko bi se vi pogovarjali z otrokom, z besom in jezo šli nad soseda, bi ga
prizadeli, ker je potrkal na vaše duri, se pravi, bi si pa že ustvarili zapis. Torej, to je to
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balansiranje. Ampak, to je zrelost zrele duše, zrele energije. Tako, da, v temu konceptu
bodite pozorni.
Zato vedno delajte na sebi.
Ko sebe izoblikujete, imate tudi vedno priložnost in možnost, ker sebe vzdignete v polje, v
novo raven, koder pa hodijo tudi ljudje, duše tudi vašega zavedanja ali vaše ravni. Tako, da,
vsekakor boste dobili tudi to.
»Pozdrav. Lepo pozdravljeni Gospodje (Jasa) in Lana. Naj, naj, najlepša hvala za vse
daritve, za vse blagoslove, ki smo jih, ki sem jih deležna z vaše strani. (Jasara) Velik ste
povedal zdajle, ravnokar, a ne. Ampak, mogoče samo vprašanje – nikoli nisem zasledila, da
bi povedali, kakšen je ta delež usojene energije, ki ga mi v bistvu imamo nekje drugje? V,
kolk, kakšna je ta količina? Sem pa razumela, da na njega vplivamo, ne, na proces tega
spajanja in vračanja. Pa, seveda, v tem čakanju oziroma v teh iskanjih rešitev in, in
harmonije med odnosi, ko včasih je ta prav trenutek, kdaj je treba kaj zamenjati in ne na
silo delat stvari. Kako je s spolnostjo? Vi ste o tem že govorili. Ampak, mogoče bi se vseeno
lahko dotaknili še te teme?«
Kar se tiče velikosti energije, je različno od vsakega posameznika. To se duše Zemlje
odločijo. Tiste, katere odpirajo ali sestavljajo telo, materijo, tiste vakuumirajo in zapirajo. Se
pravi, energije so znotraj. Ta duša ali ta energija je znotraj. Zunaj je kompaktna energija
ovijalca materije. Kar pomeni, da Zemlja je tista, katera razdeli – toliko bo šlo energije ali
duhov v to rojstvo, toliko jih bo šlo v to rojstvo. Toliko pa morda samo v eno rojstvo. Se pravi,
tukaj je moč Zemlje vsekakor odločilna.
Zakaj ima Zemlja takšno moč?
Zato, ker je lastnica telesa. Ona je tista, katera gre potem skozi razkroj, skozi energijo,
skozi vse to, do upepeljene energije, dokler okostje sebe ne izpari in se duša okostenelosti
izpari. Takrat izgubi Zemlja tudi svojo lastno moč. Takrat se Nebo, Zemlja in telo – tri plasti,
dokončno združijo in se lahko prehajajo ali sestavljajo. Sestavijo se samo lahko, če so enako
in enakopravno pri tehtanju prešli.
To pomeni – nič ni priviligiranega!
Vi, ko greste skozi proces spajanja pomeni, da se tehta, kakšna je bila materija.
Kakšna je bila do ljudi – ali ste pobožali? Kako ste pobožali? Kako ste pomagali? Ali ste
podprli ali ste zdrobili? Ali ste videli kaj, pa ste zanalašč stopili? Se pravi, vse, kar je Zemlja ali
materija povzročila in se direktno dotaknila, se zapiše na postavitev same materije.
Tisto, kar vi zorite, kar delate na sebi in se izoblikujete in postavljate pomeni, da se v
takšnemu kontekstu dejansko tehta vse tisto, kar vi čutite, kar vi plujete skozi tok dneva. Po
občutju.
Potem pa imate še glavno tehtanje, kjer je fokus misli in zavedanja.
Zato je zelo dobro, da vse skupaj pravilno tehtate oziroma, da sebe opazujete. Vi pri sebi zelo
težko opevate, da to je dobro, to je pa slabo. To je enako, kot bi dejali: sedaj ste v odnosu, pa
ne želite imeti ljubljenja, ne želite spolnosti ali pa si jo želite. Morda eden. Ali, nekomu je do
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spolnosti, pa zopet drugemu ni do spolnosti. Kako težko je to uskladiti, ko je morda že veza
malce prhka ali prazna? Se počutite tako opeharjeno ali zlagano. To je pač plod tistega
čakanja ali prelaganja ali umetno ustvarjanje novih zapisov in spreminjanje karmičnih
zapisov, ker imate to možnost, imate to moč in prav je, da je temu tako.
Kako narediti glede spolnosti?
Zelo preprosto. Občujte, če vam do tega je. Če vam do tega ni, se preprosto nasmehnite in
povejte: »Mi ni do tega in ne želim tegá!« Preprosto. Povejte, kar čutite.
Če eksplodira, je potem že to tisto, tik pred zdajci, da stopite skozi vrata in da zaključite te,
nekako postavitve.
Spolnost je vsekakor zelo velikega pomena. Zato v spolnosti bodite iskreni. Prvo kot prvo
se morate veliko pogovarjati. In spolnost kot spolnost, kot neka, samo preprosta
oploditev, verjemite Mi, ni dobra in zdrava za celo življenje.
Če se boste znali v zakonu, v vezi, v spolnosti igrati, različnimi vlogami se predati, uživati in
narediti spolnost pestro in zanimivo, se boste ljubili celo življenje. To si pomnite in
zapomnite!
Ker pa imate veliko predsodkov, kaj je prav, kaj ni prav, kaj hočete, kaj nočete, pa potem
nastajajo takšni ali drugačni vzorci ali težavice. Tako, da, zavihajte rokave, izustite in se
pozabavajte. Predvsem pa prenehajte obsojati in prenehajte biti sramežljivi.
Če vam paše kakšna poza ali pozicija, tlesknite partnerja po riti in recite: »Takole bova danes
naredila in pika!« In bo brez ugovarjanja naredil, kar boste želeli. In morda boste skozi to
ugotovili, da če mu še kakšno primažete, bo naredil še kaj več.
Bodite zabavni, sproščeni!
To je tako, preprosto. Preizkušajte, poskušajte, ne pa biti monotoni. Monotonost vezo
uničuje predvsem zato, ker se zapirate, ker si ne upate povedati, ker pričakujete udarec od
nasprotne strani: »Uu, paše ti po ritnici. Oooo, to ni normalno. To je bljak, bljak, bljak…« Pa
to nikakor ni res. Če vam paše, udrihnite. Če vam paše biti in dobiti po ritnici, jo pa dobite.
Boste videli.
Bodite unikatni.
Dajte, v partnerskemu odnosu se dogovorite. Morda se dogovorite, da ob petkih zvečer
boste imeli domačo zabavo. In naj razmišlja partner, kako vam bo naredil drugačno
spolnost. En vikend eden razmišlja, en vikend drugi razmišlja. Boste videli, koliko zabave in
koliko smeha in sproščenosti se bo ustvarilo v vajinemu odnosu.
Morda bo na začetku malce težko. Ko pa boste doumeli, da je morda tudi čistilka biti krasno
in morda celo »inn«, boste doumeli, da bo to morda moške kar obnemelo. Zato marsikateri
direktor rad pogleda kakšne čistilke. Čisto tako. Bodite izvirni.
Tako, da, če vas moški vara s policajko, postanite policajka. Pripnite ga in ga uredite, kot se
za policajko spodobi.
Veza bo zagotovo čista, živa in živahna. Tako pač je.
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Malce se znajdite. Boste videli. Če se boste v odnosu igrali, boste srečni in ne nesrečni.
Preizkušeno.
(Smeh. Ploskanje)
Kar izvolijo.
»Lepo, lepo pozdravljeni. (Jasa) Upam, da bo bolj slišat moj glas, ko moje srce. Najprej bi se
vam res zahvalila za vse, kar nam dajete. Tako kot vsi, ki smo vam neskončno hvaležni.
Poseben poljub Lani, ki je ena od najsvetlejših točk na tej Zemljici zame in mislim, da še za
mnoge druge. Pol bi pa imela vprašanje, kar se tiče moške in ženske energije v našem
telesu. Dostikrat se zgodi, da se nekdo porodi, recimo, lahko govorim tudi kar o sebi, v
ženskem telesu, ampak celo življenje mi pravijo in tudi tko čutim, da prevladuje v meni
moška energija. Je to odvisno od teh dveh energij, katere smo prej spajali? Je odvisno od
zasnovnika? In kolk mi pripomoremo, da vzgajamo to moškost? Recimo, ker dostikrat me
kregajo prijateljice. Jaz rečem: »Ah, veš, bom kar te moške čevlje kupla.« In mi rečejo: »Ne,
ker si ženska!« Torej, če mi s temi dejanji tudi vplivamo, da dajemo moč tej energiji, ki
prevladuje praktično v nas, no? In še to. Če s to tehniko, katero smo se učili, lahko meni ali
pa komu drugemu pomagamo s povezovanjem teh dveh energij z zasnovnikom? Hvala.«
Vsekakor to lahko delate s komerkoli, s tistim, kar želite. Ampak, najprej morate zgraditi
sebe. Nikakor ne poskušajte za vsako ceno, za vsako silo poskušati energije zložiti ali
sestaviti. Če boste videli, da to ne gre, pustite. Ker se bodo zopet duše znotraj uredile in
uskladile.
Kar se tiče vas kot posameznico je tako – tam, kjer je ostalo največ zapisov, v zadnjemu
življenju ali na zadnji poti potepanja, imate vedno tako: če je po zapisu ženske ostalo nekaj
nedovršenega in da se zlije to v zadnjo materijo pomeni, da vam dajo žensko materijo.
Potem se pretehta in se vidi, kaj po zapisu je morda še od moškega ostalo in na katerih
polih in takrat se zlije v notranjost moška energija.
To je tako. Ko se nekako moški in ženski zapis na koncu popotovanja ločujeta, takrat je
potrebno, kako pravite pri vas? – finiširate ali zaključujete v vseh merilih. Takrat nimate kaj
veliko izbire.
Jaz Bom dejal tako:
Tudi ženska, katera je urejena v moško obleko, pa je morda malce dekorirana, morda s
kakšnim ovratnikom in s kakšnim klobukom, je lahko zelo lepa, tudi, če je oblečena v
moški stil. Zakaj?
Ker se ne vidi obleka ali preobleka, ampak izražanje energije ali karakterja.
Pomembno je, da se v obleki, v kateri ste, vi kot posameznica najbolje počutite. Če vam
ugajajo ali nekako ustrezajo čevlji fluorescenčne barve, pa če vse okoli vas moti, pa če se vi
dobro počutite, nosite fluorescenčne čevlje. Zakaj?
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Ker ste posebna! Ker vi s tem čevljem dihate. Pa bo morda 50 ljudi okoli vas reklo ali
omenjalo, da ste malce »šašavi«.
To je tisto, kjer bodite samo vi vi. Je dobro, da pogledate na to, da vas morda kdo malce
spomni ali opomne. Ampak, potem se opazujte. V momentih, kjer vi morda v ženskih čevljih
sebe ne vidite in jih ne želite nositi, potem ne kupujte tegá, ne glede na to, ali prijateljica
misli, da bi morali nositi bolj ženstvene čevlje.
Tudi Sam imam obuto nekaj, kar Mi ravno ne pristoji. (smeh) Ampak, vseeno Sem tokrat, v
trenutku, samo ženska, ker Sem pač v ženski vlitini. In zato vas zelo dobro razumem. Samo za
eno razliko, da Jaz odidem in se izognem takšnim šolnčkom, vi pa pač ostajate v šolnčkih,
tudi, če imate moško energijo.
Ampak, bodite ponosni, ker ste na zaključni poti tega popotovanja. Tako, da, boste kar se
veselili. Kaj pa boste kasneje iz sebe hoteli kot spol ali postavitev v drugemu postavitvenemu
redu ustvariti, pa boste lahko imeli tako, da boste del energije dali za moškega, za svojega
potomca ali pa za žensko in boste imeli en pol ene energije in ne boste imeli več ločeno in
telesa in duha. Tako, da vam bo pa potem dosti lažje.
»Prav lep pozdrav (Jasara), spoštovani Gospodje, spoštovana Lana. Iz vsega srca hvala vam
za vse, kar mi dajete. Za vso vašo modrost in vašo ljubezen. (Jasara) Prosila bi vas, stojte mi
še naprej ob strani. Imam pa vprašanje. Rekli ste v bistvu, da smo bile ženske, tako kot
moški, ustvarjeni v laboratorijih. Nenavsezadnje, kako pa je potem prišlo do usojenega
partnerja? Če so bili ženski svetovi, moški svetovi – kako je prišlo do usojenega partnerja,
do tiste ljubezni? Prej ste rekli, da smo se, da so se dogovarjali za poroke ali kakorkoli že.
(Da) In tudi usojeni partner, ko je naša polovica v usojenemu partnerju, kako, bom rekla,
prihaja do tegá, da, če se njemu nekaj dogaja, kako mi občutimo to? Prosim.«
Najprej je ena celota. Vi ste trenutno na Zemlji. Zemlja je umeten planet in na Zemljo so
poveznili vse, kar je bilo prosto pršečega. Vse, kar je ostajalo, se izgubljalo po različnih črnih
luknjah, svetlih luknjah, se pravi, kjerkoli se je nekaj shranjevalo, vpenjalo ali pripenjalo, so
pobrali in umetno navlekli na sebe v eno posebno energetsko lovilno skupnost. Kako naj
izrazim? Kot bi dejali, hm, ko nimate nobenega izraza, takšnega primernega. Kot bi ogromen
satelit dali, kateri bi kot magnet vlekel na sebe vse, kar je razpršenega. Tako se je polovilo
koščkano energetsko polje.
To koščkano energetsko polje pomeni, da so bili uničeni planeti – upam, da dobro
prevajam?, se pravi, kateri so bili nekoč živi in samostojni. Na tistih samostojnih planetih, to
je še daleč iz vašega osončja nazaj, ste bili vi kot posamezniki vedno čista rasa.
Čista rasa pomeni, da ste znotraj enostno in zunaj enostno ene celote, kot je bilo v
prvobitu. Zato ste imeli nesmrtnost.
V momentu, ko ste izgubili nesmrtnost in ste postali smrtni, ste izgubili energijo. Če nimate
dovolj energije, ne morete sestaviti okostje, ožilje, se pravi, vse, kar potrebujete, da telo
vibrira, živi, giba in se premika.
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Predvsem pa je pomembno, da v nesmrtnih telesih, kar ste nekoč imeli, ni bilo tako, da ste
žilo pičili, pa je tekla voda, ali kri ali pač karkoli imajo ali pa imate v notranjosti, ampak je bila
kri gosto gostljata in jo morate dobesedno iztisniti. Zato je tudi takšna vakuumirana energija
in se takoj tudi zaceli.
Pri vas pa, ko se nekaj prereže, nastane rana, nastane bolečina, kar pa v teh nesmrtnih
telesih ni.
In v tistemu času so vam vedno znova vzgajali energije tako, da so dejali: »Jaz bom imel
potomca.« Starši so bili usklajeni. To je nekaj, kar si na Zemlji ne morete predstavljati in
nikoli ne boste več imeli, ker tega ni, ker so tukaj tako zrele duše bile postavljene, da so
vedno dajali za otroka najprej, še predno so ga spočeli, energijo Ljubezni.
Starša, katera dva sta bila skupaj in sta se odločala za to oziroma partnerja, imaš prav, se
opravičujem, se pravi, sta se odločala za nastanek otroka, da bosta postala starša, sta dala
kose od sebe in tako so zgradili energijo, skozi katero so potem oplemenitili in postavili pot
nekomu, kateri bo prišel.
Svojega otroka ali energijo spočetja sta zmogla dati k sebi v oploditev in je nastala energija
plodnosti in je mati donosila ali pa sta to energijo premaknila lahko k drugemu partnerju
oziroma lahko k drugemu staršu.
To pomeni, da sta se lahko, ali po strani, kjer sta dva naredila sina, sta sina lahko premaknila
tam, kjer sta ustvarjala dva hčero in sta ju lahko zamenjala. Ampak samo v primerih, da so
bili vsi enakopravno zreli.
V momentih, ko niso bili, so energijo ustvarili za potomstvo in so jo tudi spustili izključno v
sebe. Ampak so naredili program, kakšnega partnerja bo imel otrok, ko bo spočet in kako
bo šla njihova energija misli naprej.
Enako so se usklajevali tudi drugi. Se pravi, in takšni so bili tudi usojeni.
O teh usojenih energijah piše prav Lana v drugi knjigi, katera nastaja. Tam boste dojeli, kako
se je in kako se v sodobnosti sestavlja in postavlja usojena energija skupaj. Ampak, žal,
imamo malce premalo časa, da bi vam vse skupaj želel nekako obrazložiti.
Na Zemlji, se pravi, ko pa greste po nizih navzdol v globino, je pa toliko že okleščenega in
spremenjenega, da je usojena energija, se pravi, samo še po tistih deležih, kar ni bilo
izživeto. Se pravi, kar se prosto giba po materiji.
To je tako, kot je predhodno gospa spraševala, kako narediti, če nekdo že izživi, nekdo pa ne?
Torej, tisti odide in lahko počaka. Ostanek nekoga pa potem skozi življenja lahko najde
nekoga, kateri mu je približek na Zemlji. Ampak, v običajnemu toku oba skupaj rasteta in se
najdeta.
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Zakaj?
Ker, ko je karma izživeta na obeh straneh, potem Zemlji je v interesu, da prideta potem
dva skupaj, ko je za njih poskrbljeno. Se pravi, ko so izpraznjeni zapisi in so izoblikovani.
Tako, da, nikar ne obupavajte, ampak samo plujte.
Je pa res, da imate premalo spomina od vsegá. Veliko je različnih postavitev. Na Zemlji ste
tako zelo omejeni.
Tukaj vam nekako je v uporabi pet, največ devet procentov fizičnega možgana, vse ostalo
nadzorujejo, delajo, postavljajo, uporabljajo ali pa spijo kar drugi preko vašega možgana.
Tako, da, v življenju vzemite iz vsake tematike, iz vsake postavitve, tudi iz življenja, iz življenja
partnerja, iz zakona koščke, kose in sestavljajte mozaik svojega življenja. Ne delajte idealov.
Delajte za sebe popolnost, da boste vi srečni in se vedno postavljajte tako, da boste cveteli
v harmoniji. Ker ko cvetite, so ljudje, duše in posamezniki vsi radi poleg vas, ker jih
okužujete s to lepoto, srečo in milino.
Tako pa potem dobite tudi po drugi strani nazaj in tokokrog zemeljskega zavedanja in
življenja se preprosto izoblikuje. Nekje je pač potrebno pričeti, postavljati. Ampak, vsekakor,
lahko samo pogumno naprej.
Tukaj Mi pravijo, da se Bom moral počasi posloviti.
Obhajali Bomo tudi vse vaše drage, če boste želeli. Bomo pomagali, kar Bomo lahko, ker v
roku 24 ur Bomo še nekako vpeti, pripeti in prehajajoči. Potem pa se moramo zopet
odmakniti.
Jaz pa vam želim – imejte se radi, najbolj sami sebe in potem boste znali ceniti sebe in svet
okoli sebe. Zato bo svet postal lepši in najlepši.
Želim vam vse lepo.
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