PARTIJI, SEKS, DROGA; AJAHUASKA, ALKOHOL, CIGARETI…
Vodi: Lana Praner, Brežice, 19. avgusta 2017

Samo še trenutek prosim.
Takole. Tudi v Naših svetovih, časih in prostorih se ravnokar, v zadnjemu trenutku še
povezuje zadnja Sfera, katera je bila resnično tudi zadnja povabljena. Tako, da, le še
trenutek, še zadnji Odposlanec, kateri bo sodeloval z Nami, predvsem pa v skupini, katera
prenaša prevod iz Njihovega sveta, se tudi povezuje v zadnji postavitvi.
Tako, da, najprej en lep, topel, srčen pozdrav od vseh Nas, kateri Smo se resnično zbrali
samo za vas.
Čast povezovanja in čast spajanja je danes namenjena prav Meni. Danes Bom
v drugačni postavitvi kot Brahma Brahmanjurski Visočanski.
Bom Tisti, kateri Bom prevajal, prenašal in tudi kasneje daroval in odvzemal
nekaj najgorših postavitev, najtežjih situacij od posameznikov, predvsem po
moški strani. In odvzemali Bomo kot daritev najtežje od najtežjih postavitev
tudi po ženski strani.
Vse skupaj bomo dali na izživetje. Po Moji strani se bo nekako izživelo po moški strukturi. Po
ženski strukturi bo izživela Naša Lanjuška fizično zemeljska.
Predvsem je Ona Tista, katera bo tudi dopuščala, da preko Njenega telesa, preko Njene
postavitve, Bomo tudi nekako usklajevali in zapise spravljali tudi na fizično Živo bazo, preko
katere se spomin obudi in se na koncu tudi po strukturi izživi.
DARITEV ZLATEGA LISTIČA
In ne le to!
Danes imamo tudi po Častni sferi Lane fizično Pranerjeve še posebno daritev, katera je bila
pred več meseci že podarjena in za katero ste velikokrat tudi poprosili. Je daritev, katero je
ustvarila Ona sama, najprej za sebe, potem pa tudi za vas.
To je zlati listič, o katerem že tudi veliko veste in za katerega ste tudi mnogokrat poprosili.
Tako, da tudi ta daritev danes Veličastno prihaja med vas.
Pripeta in vpeta ali podarjena bo v avrični ovoj, tako, da jo rahlo na
levi strani, znate zaznavati. Ampak, ker je to živa gmota, živi listič, se
zna gibati in premikati po notranji avrični ovojnici.
Tako jo boste uporabljali za princip zdravljenja, za princip povezovanja
ali premikanja energij, odvzemanja ali vračanja tudi nazaj.
O tem že veliko veste, tako, da ne Bom zahajal iz tematike.
Danes imamo posebno tematiko res za posebneže. In to je prav Moje specialno področje –
področje odvisnosti, področje užitkov, področje vsegá, od koder in zaradi česar prehajajo
ljudje, duše, duhovi, posamezniki predvsem v svet, iz katerega zelo zelo težko prehajajo.
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Seks, spolnost, droga in rock and roll, pravite pri vas, je nekaj najlepšega. Vsekakor
verjamem. Tudi za tiste, kateri skrbijo in počakajo ali dočakajo vse tiste, kateri prestopajo
meje ali se žrtvujejo v tej smeri, prehajajo v prostor ali v Kraljestvo, od koder in do koder
seže tudi Moja postavitev. Od Mene dalje presega in dosega Kralj Teme ali Vladar Teme, s
katerim tudi sodelujeva, ko si medsebojno dopuščamo, katere duše smejo kam prestopati in
se tudi osvobajati.
Vendar, v svet Kraljestva še Teme ne bomo zašli, ker Bomo najprej prešli v vaše področje.
Živo življenje je namreč največja zabava, največja uganka, a hkrati najbolj preprosta energija
vsegá. Ko boste ljudje, človek, kot človeček mali posameznik, dojeli, da je življenje ena velika
radost, če jo zmorete le videti, sprejeti in zapluti, boste dojeli celovitost vsegá, zakaj ste tako
množično obhajani, prehajani in prihajajoči in vabljajoči – tisti, ki vabite. Upam, da Sem našel
prave prevode. Namreč, prevajamo iz 3.802 različna Ozvezdna jezika, tako, da upam, da Bom
dobro prevajal.
ZASVOJENOSTI SO SPOMIN DAVNINE
Namreč, ko mladi prehajajo poti in se odcepljajo, osamosvajajo, postajajo vedno bolj
samosvoji. Cigareti, užitek, alkohol je nekaj čisto vsakdanjega. Starši počasi popuščate, ker
izgubljate potrpežljivost in potrpljenje, kako z otroki. Vendar, kam daleč moramo pogledati,
da boste razumeli, zakaj se danes zaključuje in postavlja vse tukaj, v vašemu fizičnemu
življenju?
Koncept spominov je ustvarjen iz davnine, da ste danes na preizkušnji kot posamezniki, kot
mlajša generacija, kot starejša generacija, kot energija, kot karkoli je posledica nečesa, kar je
bilo.
Življenje pred življenjem je tisto, zaradi česar se nahajate. Nič ni iz trte izvito. Nič ni
pripeljano ali dopeljano do točke, da vi zmorete nekaj si sami izmisliti. Skušnjava je tista,
katera je nekoč že bila.
V davnini se je tvoril krog prijateljev, privržencev ali tistih, kateri so v užitku uživali. Z malo
širine in z veliko potopljenega znanja ali zavajanja ali manipulacije so pravzaprav
mnogokrat ljudje ali duše zahajali iz poti. Vendar, spolnost, seks, orgije – to je bilo nekaj
najbolj popolnega za elito.
Vendar, kaj, če niste bili elita? Nič hudega. Ste bili pa lahko roparji. Ste bili lahko napadalci.
Ste bili lahko le vojščak, kateri je po večih mesecih prehajal v civilizacijo z grobo osnovo
morjenja, pobijanja, lastninjenja in je pristopal v skupnosti različnih divjakov, kateri so sledili
verski inštituciji: »V imenu Boga pobijamo vsakogar! V imenu Boga vzamemo vsakogar! V
imenu lastnega ega si vzamemo žensko, katero koli želimo!«
Napadalci so si zavzemali in pobirali tako žene kot tudi moške, predvsem pa ogromno
otrok. Lastninili so si, nekako pred srednjim vekom, dosti dosti nazaj, v času, ko se je
nekako lastninjenje zemlje tudi prvotno pričelo.
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V momentu, ko se je pričelo lastninjenje zemlje, kot privatno, kot nekaj moje, kot nekaj naše,
kar ni obstajalo, ampak moje, kot moje moje: »Ti boš služil. Jaz bom vladal!«, se pravi, iz
tistega obdobja dalje je prihajalo do razvrata, do prehajanja, do prestopanja. Do točke, da so,
ste posamezniki in skupina tudi zašli.
Takrat se je ustvarjal spomin za gorko bolečino, katera je bila v fizičnemu življenju
ustvarjena, se je potem pretakalo življenje po življenju in ste prihajali v iste vloge, katere
ste zavestno ustvarjali.
Opazujem nekatere ljudi, nekatere posameznike. Dejansko niste bili vsi grozni ali grabežljivi.
Vendar, ko je bila kot skupnost, ste dejali: »Dajmo. Posilimo. Vzemimo, ker je naše, ker mora
biti naše!«, in ste si, so si, na silo jemali.
Tako se je energija medsebojno menjavala. Iz moškega na žensko, iz ženske v moškega.
Tako je bil ustvarjen spomin. Spomin nad spomin, življenje nad življenjem, se pravi, se vedno
znova tvori.
Če bi Jaz jemal nekoga na silo, bi v naslednjemu vstajenju, če bi bil seveda smrtnik, znova
prihajal na popravni izpit. Znova bi bila žrtev. Znova bi bil Jaz kot napadalec ali nekdo, kateri
si lastnini. Znova bi hotel zato, ker bi imel spomin. Znova bi me gnalo. Znova bi jemal ali pa
toliko časa bi se tvoril in pretakal, dokler se ne bi zmogel zaustaviti v zadnjemu popotovanju.
Tako se dogaja na vsaki postavitvi.
Tako se dogaja z orgijami. Tako se dogaja z različnimi omamami. Tako se dogaja z različnimi
odvisnostmi.
CIGARETE
Pa tako zelo preprosto. Pričel bom pri vaših cigaretih.
Cigarete so nekaj najbolj krhkega. Pa vsi vedó, da povzročajo raka. Dobro. Če povzroča samo
raka, je še dobro! Ko vam zamaši žile – tudi to je še dobro, dokler se kri nekako pretaka. Tudi
za to se kaj veliko ne obremenjujete.
Ko vas prične dušiti in pričnete kašljati – tudi to še nekako, greste skozi, saj dihate.
Ko vas prične že nekako ustavljati ravnovesje in vam že nekako se sukne, ali gunca ali giba,
sem in tja, kot bi se vam podlaga tu in tam zanihala, pa vas morda že postane strah.
Takrat obrazlagate – zagotovo je pritisk, zagotovo je to, zagotovo je ono.
Nič od tegá ni res!
Vendar, takrat se odpira prva plast podzemlja, ker ste zgoraj zgradili energijo, silhueto,
katero ste hranili skozi dejanja.
Ko vi uživate cigareto, cigaretni dimek in uživate in tvorite »navidezni« užitek in se tolažite
– ne bodite nejeverni Tomaž!
Vi polnete davnino. In davninska energija je tista, katera vas čuva, ker ste v davnini že
točno to tudi počeli ali ustvarjali.
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Če ne bi imeli v zapisu, bi se branili, bi se upirali. Tega ne bi v današnjemu času počeli.
Ko pogledate življenje vidite, da nekaj nadaljujete. Zato točno vidite, kakšni ste bili.
Koliko kadite sedaj, toliko ste kadili tudi tedaj. Ker se po času, po dnevih, po tednih ali
mesecih dejansko pretaka energija identično, ker se dan po dan prekriva in enake starosti
običajno dosegate. Ob istih točkovnih delih srečujete iste ljudi. Ob istemu trenutku, ob
istemu utripu pokadite in uživate kot ste tedaj. Ob istemu času, kot ste morda v neki
davnini bruhali in se nekako kremžili zaradi neke odvisnosti, enako se poraja tudi sedaj.
Nič ni naključij! Vse je na ključ!
Ker vsak trenutek vi popravljate toliko časa, dokler v Zemlji ne dosežete stopnjo
Razsvetljenja, dokler ne ustvarite harmonijo čistega ravnovesja.
Pa saj je samo cigaret!?
Dokler kadite in uživate v cigaretu, polnete davnino. Ko je današnja energija zapolnjena in
popolnoma enakopravna davnini, se zagibajo za trenutek tla. V nekih momentih imate
občutek, kot, da se vam zavrtinči.
Nekateri ste bolj pozorni na to, nekateri manj. A gre mimo.
Večkrat, kot se vam zagibajo tla, večkrat se davnina posede. To pomeni, da tisto, kar ste v
sedanjemu času spojili, gre nazaj v globino in v globočino.
Ampak, kaj, ko gre v globočino, v spodnje plasti tisto, kar je od sedaj.
Če ne bi bilo tegá, kar je sedanjega, se ne bi nihče obremenjeval. Vendar, vam bo še kako
zelo težka predla! Ker, ko se iz današnjega časa energija pretoči v globino, postanete bolehni,
postanete otopeli, postanete nemirni, postanete osamljeni, žalostni ali otožni.
In energija ni nič drugega kot to, da se mora vsa davnina, do zadnjega trenutka, zapolniti in
dati na preizkušnjo.
In tako, kot Sem predhodni dan poslušal, ko se morda ljudje pokesajo, je vse oproščeno. Pa
ni temu tako! Draga gospodična – vedela bo, kateri je namenjeno.
Ko se človek pokesa, samo ozavesti, da nekaj ni prav. Ustvarjeni zapisi pa so pripravljeni
znova na preoblikovani proces.
Če bi videli širino, veličino vsegá, kam prehaja vaša energija, bi dejansko osupnili.
Eni preprosti cigaretki, en sam cigaret vam dá tako kot buciko, kot, da vas vpne nekam in
nič več ni čisto. Pa nič zato, ali ste odvisniki ali ne, pomembno je, da sebe pretakate skozi
davnino v prostor, kjer je ujeta ta duša.
Ko greste v ponovno življenje, kos duše ali duhá, ali Bomo dejali, spomini iz življenja gredo
na površje v popravni izpit. In ti duhovi ali življenja upajo, da boste vi bolj modri, kot so bili
oni sami. Pravijo – saj boste bolj pametni kot pa oni sami, zato ker ste živi, ker veste, kaj je
prav in kaj narobe. Pa ni temu tako! Kar je in je in.
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Vendar, več duš kot gre v zaključno fazo, večja teža je, večje breme je, večja skušnjava je.
Ko se davnina z enakopravnostjo poveže v sedanjost, ko se vsak spominček na novo
preoblikuje in se na koncu ozavesti, kaj je prav in kaj narobe, se pokesa zadnja živeča
energija, ki je postala ujeta.
Si predstavljate?
Imate sladkorno peno, od katere vsak spomin davnine pobira košček te sladkorne pene. Ko
se ta sladkorna pena počasi zmanjša in se enakopravno povežeta oddani delež z davnino,
davnina potone. Ta se pokesa. Ta, ki je ujet.
In to pomeni, da se kesa zato, ker dojame. Ampak, spomin je ustvarjen. Zato kesanje dá le
novo milost za novi preporod, za novi program, za novo priložnost. Pa tako zelo preprosto!
Tisti, kateri želijo iti v duhovnosti dalje, se boste morali še kako globoko globoko potruditi,
da boste dobili to energijo nazaj.
Vsi tisti, kateri ste prenehali s kajenjem – Moj poklon. Predvsem zato, ker imate, ko več let
ne kadite, znova pretok diha dejansko prost. Ko imate prosti dih, zmorete pobrati energijo,
katero ste ustvarili kot popoln spomin in jo podarili v globino.
TEHNIKA: OSVOBAJANJE ENERGIJ, KI SMO JIH USTVARILI ZARADI ODVISNOSTI OD CIGARET
KOT POPOLN SPOMIN IN JIH PODARILI V GLOBINO – tehniko naredimo šele takrat, ko
popolnoma prenehamo kaditi in ko prestopimo fazo skušnjave (posnetek 18:21)
Ko pridete v točko, da čutite, da ste prestopili fazo skušnjave in da vas več niti za trenutek ne
poda skušnjava, da bi znova poprijeli za cigaret, naredite čisto sledeče:
Posedite se nekam v naravo tako, da sedite na tleh. Po možnosti na rosnih tleh.
Poskušajte dihati in vdihavati tako, skozi nos. Misli so tiste, katere boste vodili, usmerjali
in pobirali energijo nazaj.
A bodite pozorni!
Ko boste pobrali energijo, vam zna zopet prihajati skušnjava od vas samih, ali boste
pripravljeni zdržati preizkušnjo od vas samih ali pa ne.
Davnino ne boste pobrali. Pobrali pa boste energijo iz tega življenja, kateri je ustvarjen
spomin. To pomeni, da znova tisto, kar je vaše, pridobite nazaj in znova lahko to
PREOBLIKUJETE.
Tako, da naredite to tehniko osvobajanja le tedaj, ko boste resnično začutili, da je kraj, da
je konec, da ste pripravljeni na to, da zgrizete skozi.
Če nimate svoje energije v celovitosti, vas znajo ujeti globine in globočine. Vendar, do tam se
Bomo dotaknili kasneje.
Ko sedite na rosnih tleh ali bolj na jutranjih tleh, pomislite na to, da zaznate svet okoli
sebe. Najprej svet okoli sebe. Kot bi naredili prerez po sprednjemu delu in ga ozavestili.
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Misel pretočite od ramena do komolca. Ta prerez.
Saj veste, telo je razrezano po sprednjemu, zadnjemu in bočnemu predelu.
Osnovni štirje prerezi.
Na levi strani zaznajte ta prerez.

In misli od prereza, se pravi, od vstopne točke popeljite čisto do zunanjega, 33-tega ovoja.
Ko zaznate plast 33-tega ovoja – to ste delali tedaj, ko ste se vrteli, če se spomnite. Nekateri
ste delali pri pranskih vajah. Potem ste delali vrtenje, kjer ste pobirali ovoje. Ovoj po ovoj. Se
pravi, jajček v jajčku ste prebujali in povezovali. To so zaščite, katere vi preprosto povežete
na sebe.
Torej, ozavestite ta predel in vse do 33tega ovoja.
Ko zaznate to, pomislite na sprednji del,
kako teče misel iz leve strani pred vami,
kot bi naredili polkrožnico in takrat
zaznajte, kako polkrožnico peljete preko
desnega dela naprej, v predel desne polovice. Tam, kjer imate Instinkt, vpet Instinkt izza
ozadja, zaznajte. V ta predel vpnite to energijo.
Ko imate odprti ovoj, ste odprli plast ali pot.
Ko jo boste vpeli v predel hrbtnega dela, se
pravi, v predel desnega predela zadaj, se
vam bo, ko vam bo misel narekovala,
energija stekla po notranjosti navzdol, vse
naprej, skozi telo, skozi podplat – desni
podplat.
V trenutku, ko zaznate segrevanje v DESNEMU podplatu, v desnemu, ne v levemu!, v
desnemu, se bo razlila površina. Kot bi nastala kapljevina. Luža.
Desno nogo zavestno položite v to lužo in zaznajte, kako prične prasketati. Ko prasketa,
vdahnite to energijo.
To lužo vdahnite skozi podplate, se pravi, skozi
stopalno čakro, skozi nogo, v notranjost, vse do
predela popkovnega dela in jo zavestno spustite
skozi središče telesa.
Ženske skozi vaginalni predel. Moški pa skozi
presredek oziroma predel nekega središčnega dela.
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Zaznali boste, kje nastane nit. Nit z veliko utežjo bo tekla navzdol. Opazujte jo. Ne jo
izgubiti! Ne pozabiti – pustite, da nit teče.
Tekla bo tako globoko v globino, da se bo v nekemu trenutku kot dotaknila druge luže,
steklovine, kjer je prostor, kjer »brezmadežno« spi in leseni vaš drugi delež.
Ko se zgosti ta energija, boste zaznali rahlo belkasto steklovino in ujeto energijo od vas
samih. Takrat energijo opazujte. Ko jo boste opazovali, to energijo pričnete zavestno vleči
navzgor po nitki.
Silhueta se bo počasi pričela vzdigovati in jo vdahnite ali pretočite čisto do genitalij. Zaznali
boste, kot bi glava na glavo oziroma, kot bi med nogami začutili veliko glavo.
Takrat jo ne spustite v telo, ampak, zavestno šele pričnite vdihovati v njegov možgan.
Torej, njegova glava ali glava drugega dela je med vašimi nogami. Kot bi
se usedli na njo kot žogica.
Zavestno pomislite na njegov možgan. Odpre se njegova energija.
Ko se odpre njegova energija, boste zaznali po prerezu, kjer ste ga odprli –
ta do 33-tega ovoja, to pot, se bo njegova misel ali vaš spomin iz tega
življenja razlil.
DO TUKAJ MORATE ZAVESTNO PAZITI!
Nato vdahnite skozi predel pleksusa, da energijo misli vpnete v pleksus.
Vpnete in v trenutku boste zaznali, kako se v notranjosti pljuč energija
zgosti.

Držite dih. Ko ga zadržite, ga držite, se bo energija
pričela utelešati nazaj. Pričeli jo boste čutiti po obrazu.
In ko držite, se ona prislanja na obraz.
Dokler lahko, držite.
Na koncu znova dih ponovite. Meni sicer zaradi pranskega diha izpareva dih. Ampak,
vseeno, se pravi, energijo znova vdahnite toliko časa, da ujeto energijo iz spodaj spravite v
višje polje nad seboj.
Ko začutite, da ni več, se bo nitka samodejno spravila nazaj, tako v notranjost ali prvotno
mesto. Zelo preprosto.
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Takrat boste zaznali balonček, kot duhá ali košček duše, ampak bolj
duhá, kateri se bo gibal. Zavestno se spravite na to gibanje tega
mehurčka. Ta mehurček, kot bi ga, tistega milnega mehurčka, pričeli
pihati, da se zavrtinči.
Tako delajte s to energijo.
Energija se bo obudila. Zaradi gibanja bo energija ali duh vdahnil. Ko bo vdahnil, se bo
utelesil in se pričel odmikati od vas. Odneslo ga bo od vas.
In pustite, da ga odnese k vašemu drugemu deležu, k shrambi, k tistemu najboljšemu
deležu, kjer ga nimate utelešenega. In tam ga pustite.
Ko se spojita, se bo energija najboljšega deleža pričela gibati. Ta je tisti, kateri ga bo
transformiral, preoblikoval in na nek način tudi spametoval. Nato napolnjenega in živega
dobite nazaj.
Takrat uporabite ta zlati listič, katerega imate kot podarjenega.
Postavite ga pred seboj. Kot bi ga z desno dlanjo, če vam, če ste
nekako pa levičar, ga pa lahko eventuelno tudi z levo dlanjo, postavite
pred seboj in to energijo, tega duhá, spustite skozi zlati listič in boste
zaznali prasketajočo se, osvobojeno energijo.
Vsa prašina telesne strukture ali najtežjega zapisa bo padla navzdol, v globino in to
izpustite.
Polegla se bo nekako na spodnji del avre in se ne bo utelešala, kar pomeni, da sebe skozi
zapis ne boste obtežili.
Ko boste košček po košček popravljali spominček ali spomin, katerega ste ustvarili v temu
življenju, vam bo vsekakor ta prašina prišla prav. Ker, ko prihajajo preizkuševalci, tisti, kateri
so skrbeli za davnino, bodo oni pobirali ostanke, to je ta prah, katerega vi ne boste več
uporabili.
V primeru pa, da boste vi naredili tehniko in to prašino osvobodili in jo podarili in zaprli
globino za seboj, boste dobili k sebi – ne samo lastno plitvino iz tega življenja, ampak
popolno globino vsegá.
Tako, da res naredite to tehniko, pobiranje, šele tedaj, ko boste res začutili, da je pravi čas za
to in da ne boste šli več v preizkušnjo in v pobiranje tega deleža.
SVET OMAME
Ko vi polnete duha s cigaretnim dimom, prehajate v svet omame. Svet omame je sveti
prostor, v katerega vi lahko vstopate, kadarkoli prestopate izven harmonije.
V trenutku, ko vam vest, nekdo potrka na vest ali vas nekako Instinkt opozori: »To ni dobro!
To se ne sme! Ne delaj tegá!«, a vi, kljub temu, poslušate ta drugi delež, kateri vas zavaja, je
potem popolnoma enakopravno, kam se boste povezali.
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Odvisnost od cigaret je prva, najnižja točka v tej zavestni odvisnosti, v katero vi lahko
vstopate. To je polje, v katerega vi sebe poveznete. Skozi to polje dobivate tudi hitreje iz
globine ali globočine vse tisto, kar je vpeto v kosti.
Kosti pa shranjujejo okostenelo starko s koso. To pomeni, da energijo, katero ona običajno
poreže ali prebudi in obudi, pridobivate na sebe.
Zato dobivate tudi temnejši izraz na obrazu. Ni več lesketa na obrazu.
Vendar, to še ni najtežja preizkušnja!
DELITEV PREKO SPOLNOSTI
Najtežja preizkušnja, se pravi, so tiste energije, katere vas zavajajo, katere vas peljejo v
delitev preko spolnosti.
Spolnost je prvotno namenjena za parjenje, za paritev, za delitev, za razplod, za tisto, kar je
najlepšega od najlepšega. Vendar, ne paritev. Ljubezen.
Ko se dva prvotno srečata, naj bi se ljubila in zaljubila. Skozi ljubezen naj bi se spolnost
porodila. Skozi spolnost naj bi se povezala. In ko se energija medsebojno zavrtinči, se deli.
Vendar, na to se je pravzaprav že kar pozabilo, ker ta povezovalna energija je tista, skozi
katero se tudi prehaja skozi delitev preko G-točke. Saj poznate, G-točko, skozi katero se
povežete in prehajate v eksplozijo.
To je tista tehnika, skozi katero moški žensko pelje navzven do Razsvetljenja, da ženska
moškemu odpre prehod v tisto nekaj, kar je kasneje tudi kot energija nesmrtnosti. Zato je
namenjena spolnost pravzaprav človeku.
Človek naj bi bil tisti skupek ljubezni ali povezovalnega dela, kjer naj bi se našla usojena.
Zato je v zgodovini, skozi čase, bilo vedno častno deliti svoje devištvo tam, kjer naj bi si
srce poželelo. Tako je bilo bolj na začetnemu faznemu področju potovanja.
Ko pa je človek sebe razvijal in postajal nadvladni, pa si je jemal, kar si je želel.
Vendar, to ni greh. Je pa greh, če nekdo zaradi spolnosti trpi. Ko si nekdo nekoga lasti, to je
obtežitev. Ne morem dejati, da je ravno greh, kot pravite v cerkvenih zapisih, ampak, tudi
cerkev počasi spreminja svoje poti in malce blagoslovi in vzpodbuja ali pa želi nekako pluti
skozi moderni, sodobni svet, kar je tudi na nek način prav.
Vendar, vrnimo se nazaj k tematiki.
Ko greste na vaše zabave, v kateri nekdo je pod težo omame, je to tisto nekaj, kjer človeku
popustijo zavore. Zelo sproščen postane. Ali pa si več upa in manj zaupa. In preprosto samo
je. In takrat se prepuščajo toku paritev, preprosto, menjavanju energij.
Vendar, to ni nekaj, kar je bilo v prvobitu postavljeno.
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V prvobitu je bilo postavljeno, da sta bila par. Oziroma, če gremo še milijonska milijardna
leta nazaj, vi pravzaprav nimate prevoda v neki številčni kodi, nekakšnega približnega deleža
v številkah ali v časih, zato lahko opevamo samo približek nečesa, je to čas, kjer so bile
ženske kot same sebi zavoljo delitve ali paritve dovolj. Saj poznate, boginje so se dejansko
prvobitno oplojevale same sebe. Niso potrebovale spolnega kontakta, ampak je bila to tudi
druga pot, o kateri Smo tudi ne dolgo tegá, ali pa že po vašemu času, kar nekaj časa nazaj, že
opevali in nekako delili.
In v sodobnosti, sodobna spolnost nima več neke kvalitete. Nima več spoštovanja. Ampak,
dejansko je to zlo ali zla energija, katera pobira iz zadnjega življenja, tako kot Smo opevali
pri cigaretih, se pravi, ko iz zadnjega življenja se pobira zaradi davnine in skozi davnino
zadnji del zadnjega duhá. In to je bistvo zmage spolnosti ali vaših partijev.
Vendar, partiji niso samo zabava, seks in vaš »navidezni« rock and roll v glavah, v srcu,
ampak je to pravzaprav močen pretok.
Ko je vaš parti, ko je vaša žurka, ko je vaša zabava, ne poznate meje. Pa tudi, morda je
prav, da jo ne poznate, ker le tako postanete žrtev. Žrtev nasilja podzemeljske globinske
energije.
Če boste opazovali in boste samo opazovalec, gosta energija ljudi, množice ali gruče tvori
portal. Vendar, portal se nekaj metrov nad Zemljo hitro konča. Odpira se pa v globočino ali
v podzemlje.
In ko se dva parita – ne Bom uporabljal izraz, ali pa? Da. Dobro. Pa naj bo! Seksata. Ker to ni
ljubljenje, ampak je pravzaprav kot paritev nekih kač, tako se nekako plazijo drug po drugem,
je to tisto nekaj, kjer se odpira globina ali globočina. Vsa davnina prihaja na površje od vseh
in od vsakogar.
In ne le to!
Ker ste na skupnem portalu, vse postane skupni prostor. Vsa energija posameznika se deli
in pomeša med vse in vsakogar, kateri je prisoten v portalu.
Če je tisoče ljudi odtrganih, »upulenih«, tako kot pravi Lanjuša, takšnih živih, tistih, kjer jim
pamet stane tam zadaj nekje, v ozadju, se vsa energija pretvori v enostno ene podobe.
Si morete predstavljati, kakšen stvor nastaja – tako dobrega kot tudi slabega?!
Če se ta skupna energija opazuje od daleč, nastane en navidezni bog ali božanstvo »tiste«
globine podzemlja. Eno samo mogočno bitje iz vseh. In če pogledate več tisoč kilometrov
proč, vidite eno energijo kot eno bitje, kot enega duhá ali eno dušo, katera se giba in
pretaka.
Takrat se vse poveže medsebojno.
Vsi na partiju dobite skupno karmo. Vsi na karmi pa postanete eden za enega, eden za vse.
Ne štirje mušketirji, ampak toliko, kot vas je! Žrtvovanje na vseh področjih.
V momentu, ko je nekdo na partiju in se ne podaja v to, se iz višine ali globine vidi kot
nekakšen, kot bodička – si predstavljate?, kot nekaj, kar se sveti.
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In dokler ta oseba ne zmore to energijo povleči v sebe zaradi svojih dejanj, se pravi, da se
ne predaja spolnosti paritve, da se ne podaja omami alkohola, da se ne podaja odvisnosti
od drog ali cigaret, ta energija posameznika ali posameznik sveti kot kresnička v temi, v tej
silhueti. Ampak so zelo redki. Običajno tam nič ne sveti.
Če pa že sveti, pa morda sveti samo enkrat ali dvakrat. V tretjo, ko pride, nič več ne sveti, ker
se že meša med to. Strah popusti zaradi tegá, ker predvsem pri mladih, ko mati nekaj omeni,
da se nekaj ne sme, je to tako tako, zmožno prestopiti meje.
Ko oče reče ali omeni, da se nekaj ne sme, je to že tista kresnička za enkrat ali dvakrat.
Vendar, ko tretjič pride – to je že vse enako.
Tako, da, vsakdo dobi skupinsko karmo.
To pomeni, če ste na takšnem partiju in se parite, uživate in vstopate v gosto energijo tega
prestola pomeni, da boste vse zapise medsebojno pomešali. In tako kot boste »high«, tako
boste tudi »down«. Ko boste dojeli, da vam marsikaj se ustavlja in ne gre več naprej –
tesnoba vas ujame. »Tesnoba« je prvi znak, da ste ujeti.
Kako uiti temu?
Zelo težko!
Ko boste poskušali pobegniti ali pobrati svoje deleže od partija, vedite, da s tolikimi, kot
ste seksali ali se parili, od tolikih ljudi morate pobrati!
Ampak, če ste vi nižje vibrirni od tistega, kateri ima vašo energijo, ne boste mogli nič pobrati,
ker postane vse skupaj pomešano in ujeto.
TEHNIKA: PARTIJI – POBIRANJE SVOJIH DELEŽEV (posnetek 40:00)
Tako, da tehnika, katero Smo predhodno podali na princip cigaret, enako naredite na princip
partija.
Zopet odprite prostor.
Zaznajte z mislimi energijo in jo
vpnite v predel desnega dela in nitko
skozi vaginalni del ali skozi notranji
del, kot obtežitev, spustite navzdol.
Opazujte nit.
Nit bo šla preko plasti cigaret. Potem bo šla preko plasti omam. In v zadnji fazi boste videli,
kje se bo ustavila.
Če pijete alkohol in ste odvisnik, tonete in potapljate sebe v daljni globočini, je vse to, boste
videli, kot steklovina nad steklovino ali pa steklovina pod steklovino, da Bom bolj pravilno
prevajal, je to tisto nekaj, kjer boste zaznavali vedno znova svoje deleže.
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Tam, kjer zaznate steklovino, tam je del vas samih. Ampak, spustite najprej sebe do
najnižje točke. In je nitka. In na koncu je tako kot mala utež. To utež spustite in pustite, da
tone.
Če se bo nitka ujela v takšno temo ali globino, kjer ne boste nič zmogli privleči pomeni, da
morate taktiko spremeniti. To pomeni, da imate preko spolnosti najprej za poiskati, kje so
vaši deleži. Zato pričnite pobirati drugače. Ne kot partnerske razveze. Uuu, nikakor ne! Da
ne boste šli v tej smeri!
Ampak, zopet to nitko vrzite tako, kot bi jo zarolali, za, kot bi žogo
skotalili, tako to nitko skotalite pred spolno čakro naprej.

Ta energija se bo kotalila in kotalila po nitki in se bo nekje ustavila in pri
stojnemu steklenemu energetskemu polu poskušajte to utež prilimati
na to steno.
In takrat boste pričeli pobirati energijo iz tega življenja nazaj.

Ampak, se morate zavedati! Ko greste skozi to, ko poberete energijo nazaj po enakemu
deležu, se pravi, ne smete nikoli več prestopati meje.
Drugače boste padli v obtežitev skupinske karme vsega portala, kar je bilo vpeto ali zapeto v
določenih deležih.
SPOLNE OKUŽBE
V predelih in v časih, ko hodite na partije in zbolite, se spolno okužite in dokler vi ne veste,
da ste spolno okuženi oziroma nimate še dejansko potrjene diagnoze in če ste res neuki in
res ne veste, da ste okuženi in da greste znova na takšen parti, ste obsojeni in kaznovani za
vsakega, katerega boste zavestno okužili!
Če je vaša zavest prisotna, da veste, da ste zboleli zaradi spolnega užitka, paritve, droge in
»vo lala« omame in da greste bolni in bolehni v nekaj, da boste okužili pomeni, da boste
vzeli karmo od tistega, katerega ste zavestno okužili.
In ne le to!
Na sebe spravite vse zapise od cele družine, kateri posledično trpi zaradi njegove bolezni.
In ne le to!
Celo cel zapis dobite od vsegá, kar je človek ali posameznik, pomešan med množico – tako
v poslu, v zasebnosti, se pravi, vse, kar je prepleteno z njim, dobite vi!
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Ne vem, če se vam res splača razmišljati tako daleč, da bi hodili na partije zato, da bi bili
»high«, ker niste »high«, ampak ste »down«, kot pravite pri vas.
Nikoli parti ne dá višino, ampak globino. Postanete filter.
KAJ NAREDITI, KO OTROK ZAIDE?
Tako, da – mnogi starši se množično pritožujejo, kaj narediti, ko njihov otrok prične toniti?
Kaj pa bi naredili? Zakaj pa ste vi dopustili, da so se otroci od vas odmaknili?
Poskušajte svoje otroke obdržati v svoji energiji čim dlje, zato, da se ustvari povezava, vez
prijateljstva. Ko otroci z vami, kot starši, postanejo prijatelji, zaupniki, imate opcijo in
možnost, da bodo šli po enaki strani, kot ste vi sami, tudi naprej. Imate opcijo, da otroci ne
bodo posegali po omamah, po skušnjavah in se ne bodo želeli udeleževati takšnih zabav.
Če pa kljub temú vam otrok pobegne in pobegne preko mejá, pa vam kot starši svetujem
sledeče: NAJPREJ SE ZAZRITE V SEBE!
Kolikokrat v življenju ste vi kot starš dali možnost in opcijo preslikave, da otrok vidi vas?
Kolikokrat ste vi kot starši dejansko zmogli prestopiti meje in o tem tudi govoriti? Kolikokrat
ga pijete, se okajate, se sproščate? Se dejansko potapljate v cigarete in potem pričakujete in
zahtevate, da vaš otrok ne bo stopal po enaki meji?
Ko vi nekaj delate, kar veste, da ni prav in zahtevate od otrok, da to ni prav, vi prevzemate
njegovo karmo! Šele, ko vi postanete vzgled nečemu, da otroku ne prenašate svojega
balasta naprej, se tukaj prične izravnava ali poravnava.
Kako narediti, ko otrok zaide?
NAJPREJ POSTAVITE SEBE! Prenehajte kaditi. Prenehajte piti. Prenehajte se okajati.
Prenehajte hoditi okoli vseh sosedov in okoli vseh sosed, da se boste otitulali, da ste
moški, da ste ženska, da ste vredni in opaženi in kaj takega!?
Dragi moji, uredite se tukaj in uredite se tukaj in svet bo
lepši! Verjemite!

Vi imate tako lepo pesem. Tista Mi je bila najbolj všeč, tista od Adija Smolarja – Trinajst ta
pravih. Ampak, najbolj pravi si samo eno dobi.
Poskušajte iti v smeri, ko čutite, da ste ujeti in žalostni in iščete preko spolnosti, ali seksa
ali takšnih orgij, potešitve, da bi vas nekdo objel, nekdo stisnil k sebi točno tako, kot si
želite vi in pričakujete, se ustavite, poglejte v sebe in si glasno priznajte, kaj si želite.
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Nič ni narobe, če si v spolnosti poželite dva moška. Nič ni narobe, če si v spolnosti poželite
dve ženski. Nič ni narobe, če je vse skupaj res sproščeno in ljubeče, če je med vami ljubeči
odnos.
Žal, pa skozi drogo, skozi omamo popušča spoštovanje. In če ni spoštovanja, je tukaj takoj
karma.
Če pa se v skupini ljubijo, imamo mnogo takih – tudi v Naših svetovih, kjer imamo moške,
imajo več žená, a se ljubijo. To je tisto, kjer je vse za vsakogar. Ampak, zakaj ima več žená?
Ne zato, ker bi si en vladar želel to. Ampak zato, ker je ženska v svoji veličini šla skozi toliko
rojstev, da ima toliko energije, da sebe lahko razdeli na več deklet. Blažen tisti moški, ki ima
več takih deklet! To je ljubezen. Enaka ljubezen je do prve, tretje, četrte ali »vo lala« desete!
To je nekaj, kar na Zemlji morda ne poznate. To je tisto, kjer se energija vrača nazaj.
Pojdimo nazaj k vašemu seksu!
Ko otrok zaide, torej, postanite njemu vzgled.
Kako ne zaiti? Kako dati otroku ljubezen, spoštovanje in svoj dragoceni čas? Ne takrat, ko
že vse rdeče, rdeče preproge padejo okoli vas, ko že vse je v tuljavi in v obupu! Ampak, to
dajte tedaj, ko je še pravi čas za to, ko je otrok mali.
Če vidite, da ste v nezdravi vezi in ste v neravnovesju – takšni otroci bodo zagotovo ušli in
pobegnili preko plota. In ne bodo krivi otroci, ker boste najprej krivi vi, ker vi niste
poskrbeli za sebe, da bi bili srečni. In ker niste srečni, ste nesrečni, se potapljate v omamo,
iščete crkljanje, iščete tisto nekaj in zahajate iz poti.
In vi ste odgovorni za otroke! Ne otroci za vas!
Najprej vi za otroke oziroma najprej vi za sebe in šele nato za srečo otrok!
Še nisem videl na Zemlji primera, da bi bila oče in mati srečna in v ljubezni ljubezen predala
naprej oziroma otroka povezala v ta krog ljubezni in da bi otrok zašel iz poti. Ni! Ga Nisem
srečal, ga Nisem videl, ga Nisem spoznal. V Moj svet takšen človek, duh, duša, katerekoli
reinkarnacije, nikoli ni vstopal.
To govori dejstvo, da je nekaj na tem, da v odnosu družine morate marsikaj narediti.
Predvsem narediti to, da ste vi srečni in ne nesrečni. In ne še poslušati sveta okoli sebe in
slediti srcu drugih oziroma umu drugim, kateri zahtevajo, pričakujejo in se spodobi, da, kar
se je skupaj povezalo, da ostane do konca vaših dni skupaj! Kakšna smešna simpatija?!
Vsekakor pa, ko otrok že čisto zaide – otrok vas ne sliši, otrok vas ne čuti, otrok išče sam
sebe, otrok je izgubljen, otrok beži sam pred seboj, pred okolico, ker nima več samopodobe.
Ker on je že v fazi, kjer govori: »Saj lahko neham kadar hočem!« Ko oseba reče: »Jaz lahko
neham kadarkoli hočem!«, je že odvisnik. Je že ujet. Ne more! Ker, če bi, sploh ne bi
prestopal tako daleč.
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TEHNIKA: S HREPENENJEM PO LJUBEZNI IN VRTINČENJEM SRČNE ENERGIJE LAHKO
POMAGAMO VSAKOMUR, KI JE ZAŠEL (posnetek 52:30)
Ko pa otrok je že tako daleč, da je ujet v notranjosti, pa pričnite vi hrepeneti po ljubezni.
Pričnite hrepeneti v srcu. V srcu je polje. V srcu je gosta energija. Pričnite hrepeneti in
gnati to energijo.
Ta energija se širi in razteza. Na koncu eksplodira in vstopa v polje, od koder so prehajali tudi
vsi tisti, kateri zavajajo njega, vašega otroka ali kogarkoli iz vaše družine, rodbine, prijateljev,
privržencev, katere ljubite, spoštujete ali cenite.
Takrat se ta energija razlije in je tako, kot bi ga s sekolarjem prerezali. Kot
bi ga prerezali preko srca, se dva polja ločita.
Njegova energija postane odprta.
Ko zaznate to, iz srca, iz centra srca, kjer je srčna zasnovna energija,
zaznajte mini utrip.
Si predstavljate?
Imate srce. Srce je odprto. Znotraj centra
srca je mala pikica, katera je utripajoča.
To energijo zasukajte proti pleksusu, proti
zasnovniku. Zasukajte jo naprej, proti srcu
duha ali duše.

nazaj.

Saj veste, duhovni, srčni pretok je tukaj,
naslonjen na vas. Naslonjen na materično
telo.
In materično srčno, energetsko polje je
tukaj in se zunaj čuti. In to energijo peljite
v to srce, v center tega srca in jo zapeljite

Torej, od centra srca v pleksus centra, v srce duhovnega centra in nazaj. Pričnite vrteti to
energijo kot nit. Energija niti postaja vedno močnejša. Postaja kristalno srebrna energija.
Hitreje kot jo boste vrtinčili, močnejša bo.
Začutili boste, kot da vam prične telo poganjati proč. In naenkrat bo energija, katera se bo
znotraj tega 33-tega ovoja zgostila, bo eksplodirala in po niti stekla v njegovo srce, v srce
tistega, katerega ali h kateremu ste se usmerili.
V trenutku bo njemu pričel biti hitrejši srčni utrip. Začutil bo energijo. Začutil bo žalost.
Začutil bo bolečino. Začutil bo nekaj, da nečesa noče več. In šele ko ali v trenutku, ko ta
nekdo NEČESA NOČE VEČ, prične srkati to energijo.
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Ta energija od vas teče tako, po površini.
V trenutku, ko ga doseže, se postavi pokončno. Prične se vrteti in prične
rezati njegovo telo.

Vrtite to energijo, svojo in deloma opazujte njegovo. Ampak, nikakor ne smete iti tako, da
bi šli tja in zasukali v srcu njegovo energijo. Ne delajte tegá!
Pomembno je, da vaše telo, vaša energija, se gosti in kroži. In bolj, ko bo ta biček te
energije pri njemu krožil, hitreje imate opcijo, da se ozavesti, da nečesa noče več.
Takrat, v trenutku, prične oseba zbrati ali zbirati pogum, da se odloči, v trenutku, in se
odmakne. Prične se odmikati od tistih energij, kateri njega vlečejo nazaj.
Torej, od energije, katero je, so, skupaj ali kot posameznik, hranil. To je bitje. Od njega se
mora odmakniti. Od njega se mora odtrgati. In to je najtežje!
In bolj, kot boste vi gostili to energijo, močnejša bo njegova volja proti boju.
V nekemu momentu bo vstal, se kesal. In ko pride v trenutke kesanja, bo morda ta oseba
prvič pozvonila na vaše duri, prvič poklicala in poprosila za pomoč.
Ne odpirajte vrat, ampak stojte ob strani! Podprite osebo, da ji boste pomagali, da boste z
njo kot z roko v roki. Ampak, ne pa namesto nje!
Ta oseba se bo počasi pričela soočati sama s seboj in je pripravljena na zdravljenje ali na boj,
da z nečem preneha.
Ko energija odvisnika ali tistega, kateri se je prepletel s to energijo ali vstopal v to polje,
katerekoli odvisnosti, zmore postaviti v točko, da reče NE, pomeni, da zasnovnik, kot šibek
člen vsegá, prične se spopadati z obujeno dušo ali nahranjeno davninsko energijo.
In to je trdi boj, v kateremu mnogi padajo.
Zato dajajte in poganjajte to energijo, ker od vas ta energija sproža efekt in buditev
njegove energije. In se prične njegova energija v srcu gibati, tvoriti in se bo vedno bolj boril
za svoje življenje, za tisto, kar je prav in kar ni narobe.
Življenje osvoboditve je prava smer. To je tisto nekaj, skozi kar najdejo odvisniki, potopljenci,
ujetniki nečesa, sami sebe. Skozi to dobijo voljo do življenja in niso več »ubogi jaz«.
Čaka jih dolga pot.
Ko se pričnejo kesati, na poti zdravljenja odvisnosti ali boja, bega od vsegá, v kar se je
potopil, ne teptajte jih, ne zbadajte jih, ampak bodite poslušalci samo do mere, dokler vi
čutite, da je prav. Plujte s tokom. Vendar, posameznika usmerite vedno znova v zdravilišče
ali v center, da se dve, tri leta ali pa še kaj več, zdravi.
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In ko je popolnoma ozdravljen, je prav njegova duša tista, katera rabi več let, več
desetletij, da pokrpa vse zapise, kateri so bili ustvarjeni iz tega življenja.
To pa je zopet tisto poglavje, kot pri cigaretih, ko Sem opeval ali Smo opevali, ko se energija
prašine potem tudi deli in pobira nazaj.
Postopki so vedno enaki. Kamorkoli, se pravi, gre, ne morete vi pobrati namesto njega.
Ko je človek zrel in pripravljen na pobiranje samega sebe, mora to pričeti s tehniko šele
tedaj, ko je res zunaj.
Ne, ko vi mislite, da je prav, da pobere energijo. Ker to je energija spomina, katera je bila
odvisna in katera je ustvarila spomin odvisnosti, kar pomeni, da takšen posameznik
dejansko zmore in lahko znova tone v preizkušnjo.
Zato naj počaka več let, morda dve, tri leta po ozdravitvi, da prične pobirati to energijo
nazaj. In ker bo tukaj, v temu sedanjemu življenju že ustvarjeno tako močno gosto polje, se
ne bo spustil manipulaciji preizkuševalcem in dejansko takšna oseba ne bo zašla nazaj.
Ampak, taka oseba zmore sestaviti sebe nazaj. In taka oseba iz Našega svetá pobere sama
sebe.
Ko prehajate v svet duhovnosti, pa postaja največja zabava za vse Nas. Svetloba se zabava v
takšnemu kontekstu, da so svobodni in da nimajo kaj početi.
AJAHUASKA ali NORI KAKTUS
Saj si predstavljate, ko nekdo zaide iz poti in ko se v duhovnosti tako radi odpirate različnim
hitrejšim rastem – ta Mi je dobra! V to se Bom spotaknil! Pa upam, da Bom našel prave
prevode vaših izrazov? Kako pravite? Ahajuvaska? Juvaska? Hjuvaska? Nekaj takega!?
Ampak, saj se razumemo. Jaz Bom dejal: »Nori kaktus«.
Ta kaktus je nekaj res posebnega. Zlovešč. Slab. Nabrit. Nabrit v takšnemu kontekstu, da v
takšnemu kontekstu zmorete sami sebe postavljati v višje stanje. Tako vam pravijo, tako
vam pokažejo, tako vam dejansko postavljajo vse energije križem kražem.
A bodite pozorni!
Duhovnost je pravzaprav prostor, v kateremu je nekako shranjena sveta čista energija.
Duhovnost je pravzaprav prostor, v katerega – da, pridi.
V duhovnosti se pravzaprav spajajo energije in postavitve, v katerih lahko prehajate do
svojega prvobita. Duhovnost je pravzaprav namenjena tistemu nečemu, da lahko sebi
sestavite polje jasnovidnosti, polje radovednosti, polje vsegá, kar je Zgoraj, kar je Spodaj, kar
je kjerkoli.
A ta duhovnost je nekaj, kar je tako pretkanega.
Ko posameznik sebe določi, da bo hitreje dozorel in postal mali bog v veliki podobi
pomeni, da je ta mali bog pravzaprav lahko vsakdo.
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Saj poznate. Ko nekdo postane nekaj in postane nekaj več, ker ima morda vpogled v nekaj
več, postane odgovoren za tisto nekaj več.
In ne le to!
Duhovni ljudje radi potujete po svetu in se od tam prenašajo rastline in zeli, kjer prestopate
meje. Kako biti »high«? Kako biti tisto nekaj, kjer izstopate iz telesa? To je najboljše!
Množično opazuje Svetloba vse to. In čaka bitja, vsakega posameznika čakajo, da pridete
Navzgor.
Ampak, se morate zavedati, da tisti, ki odpira, tisti, ki kuha, tisti, ki pripravlja, vibrira na
neki stopnji. In ker on zavestno kuha za vas, kuha in pripravlja neki zvarek, katerega boste
vi užili, da boste »high«, boste dejansko dojeli, da v tistemu konceptu vsegá, vi zmorete
dobiti NJEGOVO KARMO. Zato, ker se preprosto pomešate v njegovo energijo. Ker ste
ZAVESTNO stopili tja. Zavestno ste prestopili v njegov program.
In ne le to!
Ko ste ZAVESTNO vstopili v ta program, ste prestopili meje vsegá, zato, ker ste – vse, kar je
ON; vse, kar je ON postal; vse, kar je ON pridobil; v vse, kar se je ON podal; v vse, kar je ON
vstopal; v vse, kar on je, kar je bil, kar postaja – postane eno veliko polje, katerega del
postanete tudi VI! Pa to je tako zelo zabavno!
Ko se vi sami zavestno žrtvujete, da ga osvobajate.
Jaz Bi dejal: bolje je, če že hočete prestopiti mejo, da greste v gozd in si od doma naberete
nore gobe in jih jeste. Prvič, je ceneje. Drugič, imate enake opcije, da zblaznite kot tam v
Ameriki ali na Hrvaškem ali kjerkoli drugje. Kot tretjo, bo brezplačno. Če boste, kot četrto,
malo več pojedli, vas ravno tako doleti smrt kot tam. Če vas že ne bo doletela smrt, pa boste
lahko poškodovali kakšen organ. Ampak, kakšno mušnico malo olupite, da ne boste preveč
vsegá pojedli!
Ne rabite trositi denarja za nekaj, da boste nori še mesec, leto ali sto let kasneje! In še
plačali za to, da boste prestopili v stadij razsvetljenja.
Dobro, če nižje vibrirate od tegá, kar je on. Potem ne uživajte mušnic! Potem uživajte
kaktus! In ko boste kaktus z zvarki zaužili, boste postali »high«.
In ne le to!
Postali boste pod njim. Njemu boste služili. To je najslabše, kar vas lahko doleti.
Zato molite in upajte, da je on nad vami, da ne boste vsega pogoltnili že v temu življenju,
ampak, da mu boste poslužili. Bolj pametno. Bolj modro.
Ampak, da gremo košček dalje.
Če pa se kljub vsemú zgodi »razsvetljenje«, pa boste razsvetljenje doživeli najprej v plasti, v
katero ste vstopili. Ampak, kako boste vedeli, da je to prav tisto, kar vi iščete? Kako boste
vedeli, da je to največje, najvišje, najboljše? Kako, če nimate nobene primerjave?!
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Mogoče zato, ker se boste vrteli skozi planete? Mogoče zato, ker boste potovali na kakšni
galaksiji? Mogoče zato, ker boste kot vaš Superman? Mogoče zato, ker se vam bo dogajalo
tisto nekaj, za kar lahko olupite noro gobo doma, pa vam je ceneje. Ampak, lahko jo pojeste
na surovo, pa boste nori. Več kot umreti tko ali tko ne morete! Pa ne zaradi mene, zaradi
sebe, če jo boste šli jesti!
Zato ta duhovnost ni tako zelo čista! Ni sveta! Ker sveta duhovnost sama dozori.
A ne Lanjuška? Koliko gob si pojedla? Morda norih gob? Nobene! Takšne, nore, ko jih je ata
nabral, pa so se zastrupili. Takšnih. Ampak, od tega ni bilo razsvetljenja! Pa še brezplačni so
bili!
Ampak, najboljša postavitev je, ko Mi ali vi postanete enaki. Mi ne rabimo dodatkov, da
postanemo razsvetljeni, ker Smo ohranili zavest in čistost srca.
Ampak, pri vas je to tako zelo težko! Tako zelo težko se je nekam premakniti! Počakati, da
postanete razsvetljen – to je umetnost! Bolje je iti v Ameriko h kakšnemu šamanu, morda h
kakšnemu magu. Morda kaj tam, nekam, kjer je on. Pa točno veste, kaj to je! To je globočina
Zemlje, svete Zemlje. In nikoli si ne želite, da pridete čez njega! Ker v primeru, če ste bolj
sveti in čisti, ste vi njemu pretvorniki in on prehaja preko vas naprej. Dobro zanj! Slabo za
vas!
Ampak, najboljše pa je, NAJBOLJŠE pa je, ko postanete »navidezno« duhovni!
Mali procent je tistih, ki so postali Razsvetljeni. Hitreje, kot so si sami želeli. Oni so mislili, da
so postali hitreje zbujeni. Da so hitreje pobrali vso modrost vsegá, kar imajo shranjeno. Da so
se morda povezali na Vir, Izvor Čistega vsegá.
Mhm, pa ni temu tako! Ker potem bi bili že vsi priklopljeni na Nas! Pa niste! Niso! Kar govori
dejstvo, da vse ni tako čisto!
Vendar, res je, da vas ta nori kaktus, nori zvarek, nore gobe – tisto, kar je noro, nekam
spravi! Vam da občutek, da ste malce zadeti. Vam da občutek, da ste se malce zadeli kot z
iglo. Saj poznate. To je isto. To je droga! Ampak se bolj lepo sliši! Nori kaktus, nori zvarek.
Ajuvaska? Vaska? Tisto nekaj!
Lepo se sliši, ker vas loči telo in duhá! Ja, loči tako kot droga. Loči tudi to. Pa kaj mislite, da je
to? To je droga, dragi moji! Nič drugega!
Ena droga, pa ne Portorož, kot jo pijete pri vas! Ampak, tista, ta prava. In se enakopravno
povežete v polje droge. Kaj pa se zdaj? Kaj pa potem, ko ste znova tam nekje, kjer je droga?
Brez Portoroža!
Potem imate zopet težavo!
Niste več sestavljeni. Imate občutek ne spanja. Imate občutek blaznosti. Prične vas strašiti.
Prične vas tresti. Morda pa imate le občutek, da ste nekaj dobrega pridobili. Ohranjajte
tisto nekaj dobrega, ker, morda je ravno to tisto nekaj, kar oni rabijo, da jih boste vi
pretočili in osvobajali.
Saj veste, polje je polje. Prostor je prostor. Čast je čast.
In če se zgodi, da ste posamezniki, da ste se hitreje zbudili, vas čaka še DOLGA rast.
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Zakaj dolga rast? Ker ni dovolj neko pitje neke tekočine. Ampak vaša zrelost ni v umu, ker ste
se vi v razumu odločili, da boste nekam šli in hitreje prestopili vse skupaj. Ampak, to je tukaj
notri, v srcu.
Vi boste dobili razsvetljenje šele tedaj, ko boste v življenju, tekom življenja enakopravno
živeli tistemu nečemu, kar ste videli, kar ste pridobili, kar ste osvojili.
Pa poglejmo, kje tukaj ste, na tehtanju?
Bodite iskreni. Prehitro ni nikoli dobro. Vedno že pridete do tiste željene točke, do tiste
ŽELJENE pike, do katerega ste vi želeli priti. To je tisto nekaj, skozi kar boste vi dejansko
tudi prehajali ali prišli točno do zaključne točke hrepenenja.
Pa poglejte – otroci Mi tekajo naokoli, da ne boste mislili, kaj Mi teka naokoli in ropota.
Ko vi želite nekam priti, je to vaša ciljna točka.
Ampak, ne zato, ker ste se v temu življenju zgradili. Ne zato, ker ste že v prejšnjih življenjih
hrepeneli in ste TIK pred zdajci padli na tla. To je tisto – ZOPET karma, ZOPET zapisi. Torej,
vračate se nazaj po zapisih, po točkah.
In ko pridete v zapis, tako kot tedaj, ko ste dejali: »Še enega popušimo, pa bomo »high«!«.
Pa se je zgodil umor. Smolca. Ste šli. Pa ste morda se preveč, tak, malce, kako pravite?,
ruknili – pa je bilo zopet preveč. Pa so ostali zapisi nedokončani, ker vi ste hoteli priti do
ciljne točke! No, pa ste skozi življenja prišli do popravnega izpita – zopet in zopet in zopet. In
zopet vas vleče neka duhovnost.
Ampak, v temu življenju imate dovolj modrosti in časa, da sebe sestavite. Ne preko hitenja,
ampak preko poslušanja samega sebe in samega duhá.
Torej, če ste ljubezen, ne boste posegali po omami, ker tega ne rabite.
Če želite prejemati ljubezen, se odprite za ljubezen in rastite in ŽIVITE kot, da ste ljubezen.
Ne tepite in ne drezajte naokoli, ker to ni tisto, kar si vi želite.
(Pojdi. Pojdi.)
In ne le to!
Ko vi prehajate v točko spoznanja in razsvetljenja, boste vi Zgoraj in boste gledali spodaj.
In ko pridete v točko, kjer gledate v globino, boste dejansko dojeli: »Le en trenutek bi
moral narediti drugače, pa bi bil tako daleč, kot sem sedaj!« In tik pred ciljem, ko je že tako
kot preko te črte, že stopite in hočete in padete. In vedno znova enako.
In zakaj bi hiteli? Zakaj bi prehitevali, ko pa je potrebno biti samo strpen in potrpežljiv.
Tako kot Mi! Koliko časa čakamo, da se zbudite, da se zbudi, da se oni in tisti in tretji zbudi in
dojame, kdo si, kaj si in zakaj si?! In da se najde, sam v sebi.
Milijonska milijardna leta je naša umetna številka, katero Sem dejal, pa vaša slovnična
podpora ni ravno na Naši strani. Ker nam vedno lektorji mečejo navzven te izraze, ker ne
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obstajajo. Ampak, pri vas pa ne obstajajo Naši izrazi, Naša števila! Pa smo zopet na tej točki,
da se lahko vržemo čez ali pa potrpežljivo sprejmemo in čakamo.
In, dragi moji, najbolje je sprejeti in čakati. In med tem, ko čakate, ne pušite, ne uživajte
cigaret, ne omamljajte se, ne zadevajte se, ampak POSLUŠAJTE svojo vest.
Ko poslušate svojo vest, točno veste, kaj je prav in kaj narobe! Od tiste vesti se postavite na
svojo stran in poslušajte srce – kaj si želite, po čem hrepenite in pričnite točno to ustvarjati.
Ko so najtežji pogoji, najlepši cvet zacveti. In to je tisto (Jasarontu), in to je tisto nekaj, kar vi
rabite in kar Mi rabimo, da pridete v točko »enakopravnosti«.
Ko boste vi prišli v točko enakopravnosti in boste izhajali iz svojega srca, se ne boste več
povezovali z globino podzemlja. Se ne boste več povezovali s spodnjimi, čudnimi bitji ali
stvori, od katerih bežite.
Ko posegate po omami, katera vas zadane – to niso še cigareti, ampak tisto nekaj, kar vas
vrže preko plota, so največji posebneži prav reptili, hudiči, demoni in svet onostranstva, v
katerega vi sploh ne želite priti.
In preko tiste, vaše nore trave, prehajate prav tja. Ampak, to so še zelo inteligentna bitja. Bolj
kot vi. Ker oni ne posegajo po tem, ker ne rabijo tegá, ker vedó, ker sledijo svojemu srcu,
svojemu občutku. Ampak, to je daleč od tistega, kar si vi želite. Oni so svoj program. Mi, vi so
pa drugi program.
TEHNIKA: AJAHUASKA – OSVOBODITEV OD UJETOSTI (posnetek 1:20:19)
Zato bi vam svetoval takole:
Če ste v duhovnosti prestopali in sebe potapljali v tisto vašo ajurvasko, hajuvasko ali tisto
neko tekočino, pojdite po spominu nazaj. Tako, se usedite in pomislite, kje ste delali te
nevšečnosti ali pa dosegali stopnjo »razsvetljenja«, če vi mislite, da je to razsvetljenje.
Ampak, spravite sebe nazaj po spominu točno tja, kjer ste se omamili, zadrogirali. Pojdite v
spominu tja, na tisti začetek. Pričnite sebe gledati, kako ste sedeli ali ležali, kako ste se
pripravljali. Poglejte ves proces in pojdite skozi proces nazaj.
Ampak, od tiste točke, ko ste se vrnili v telo, če ste se uspešno vrnili. Če se niste,
poskušajte že tukaj sebi potisniti energijo duhá ali duše v telo, da ga sestavite. In glejte
lupino in glejte notranjo energijo in poskušajte ločiti, kar se ločiti dá in spravite energijo v
telo.
In potem poglejte in glejte po spominu nazaj do točke, ko ste vi tja prišli, vsi veseli in še nič
zadeti.
In še pojdite nazaj do točke, kjer ste se zavestno ODLOČILI, da boste tja tudi šli.
Torej, in ko ste se odločili, da boste tja šli, pojdite še košček nazaj poti do trenutka, ko ste
SE PRVIČ OZAVESTILI, DA NEKA TAKA DROGA BI PA BILA ZA VAS. In ta trenutek ozavestite.
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In potem poskušajte videti čim več ljudi in vseh situacij, katere so pripeljale do te točke, da
ste se vi znašli sede ali leže v nekemu stanju, ko ste to že zaužili.
Ko zaužijete in ko gledate, da ste zaužili, poskušajte ozavestiti, kako ste se tedaj počutili.
Če ste se sila slabo počutili, zamrznite tisti trenutek. Ustavite ga. In poskušajte zaznati, kje
je vpeta energija.
In tam, kjer je vpeta energija in ko zaznate sivino, kako je stekajoča se v neko točkovno
enoto, se je točno tja spuščala materična energija. In prav to energijo (da, Bom), in prav to
energijo boste (pridi), prav to energijo boste vi dejansko postavili v spominu nazaj v točko,
da jo zaznate, v kakšnemu stanju je.
Zaznali jo boste zagotovo kot steklovino. (Josonto. Seveda. Pravi, da Me ima rad.)
In ne le to!
Ko vi zaznate to energijo (ja), jo zaznate tako kot pri cigaretih v silhueti stojnosti ali
ležečem stanju. In ko vi zaznate to v ležečemu stanju, zadržite fokus na tej energiji. Prav
zavedanje, kot bi gledali ta tla, na primer.
Nato pomislite, zopet prerez.
Odprite ovoj in pojdite po enaki točki.
Vpnite na, na predel desnega dela in
nato spustite energijo navzdol in vse do
točke tega nihalnega dela.
Nihalo ali to nit z nihalom ali obtežitev spustite tako daleč, da se dotaknete te speče
energije.
V trenutku, ko ta energija pade v ta predel, je to nekaj, kjer se naredi fuuu. In to pomeni,
da vidite, kje vse je zlita in vpeta vaša energija.
Nato pomislite na to, da tisto nihalno energijo, po enaki točki zbudite in jo
spravite navzgor. Celo tehniko že poznate – od samih cigaretk.
In to energijo postavite pred seboj.

In ko jo imate pred seboj, ko jo spravite v oblaček, boste to energijo usmerili v tisto telo,
ko gledate po spominu, ki sedi ali leži in to energijo spravili v telo.
In ker bo ta energija zadihala zaradi gibanja, se bo ta energija dejansko obudila in zlila nazaj.
In ker boste to delali zunaj, izven svojega fokusa, ker boste gledali, boste zaznali, kako se
sestavljate nazaj.
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Torej. Delate tam. Čutite tukaj.
Tako boste pobrali in odmaknili, če boste seveda želeli, sebe
iz tistega predela.

Ko boste zaznali in boste vlili to energijo, boste imeli občutek, da ste šli, v trenutku, kot bi
se telo rahlo vzdignilo. In to telo se bo vzdignilo. In vi boste zaznali kot da bi imeli lahkotno
telo.
Morda za trenutek boste celo zaznali občutke tistega trenutka tam. Ampak, samo
ozavestite jih. Ne se jih bati! Če so slabi ali dobri, samo ozavestite jih. In v trenutku se
energija zlije z vami in se stabilizira.
Ampak, občutek bo samo tukaj notri.
Drugače bo ves čas v telesu zunaj.

In nastane prašina.
Se pravi, ko boste energijo vlekli, ne pozabite, ko jo boste hoteli imeti v
sebi, boste naredili tako, da boste vzeli tisti zlati listič. Ta zlati listič je to,
da boste energijo (no, hoče ali si želi, da bi se igrala. Pa se ne moreva
sedaj. Sedaj mora očka še malo delati. Malo še počakaj ljubica. In ta
energija – joj. Josoronto. Ne morem delati, lubika. Dobro. Hvala.)
To energijo povlecite tako, da boste balon pretočili
preko zlatega lističa. (Imam)
In ko boste ta balon pretočili preko zlatega lističa,
boste samo tisto izgubljeno dušo očistili.

Ko očistite to energijo, boste zaznali prašino in napolnjen napoj v vašemu telesu. In ne le
to. V telesu, kateri je zunaj! Dvodimenzionalno boste zaznavali. Tako kot ste takrat šli
narazen in ste ustvarili dva telesa, tako se bo v nevtralnemu mehurčku ustvarjala tudi ta
energija.
In ko zaznate, samo misel dajte na tisto pobrano energijo, da gre skozi listič, se ustvari
prašina. En del se bo shranila. Drugi del bo prašina.
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Lahko jo opazujete, kako prosto pade v avro in dopustite, da jo čez čas poberejo tisti, kateri
so vas zavedli, pripeljali ali dali na skušnjavo, v točko, kjer je ta energija bila nekoč še živa.
Torej, ločujete zapise in jih ozaveščate.
Ko pridete v ta stadij, ko boste zaznali, da ste energijo vso pobrali – to lahko naredite
dvakrat, trikrat, petkrat, desetkrat – zavisi, kolikokrat ste bili na takemu užitku in
kolikokrat ste se hoteli zadeti in biti zadrogirani. Od tega je tudi odvisno, kako intenzivno
boste hoteli pobirati.
In ne le to!
Ko boste imeli občutek, da ste vse že pobrali in da je vse očiščeno, boste pa to energijo,
tistega navideznega dela, morda po petih tednih, morda po treh letih, morda po, po
občutku, ko boste zaznali, pretočili preko lističa, zlatega lističa.
Se pravi, to je tisto telo, katerega ste gledali po spominu nazaj, boste še to energijo
pretočili nazaj in takrat se bo zlila v vas. In takrat boste znova celostni v celostni fizični
podobi.
Prašina, katera odpada, bo prašina, katero boste zaznali v avri. Ampak boste zaznali, da ste
znova popolni, kompaktni in celostni.
Če ste se dobro počutili po temu užitju te droge, vsekakor se boste počutili še boljše, ker
boste najboljše deleže spravili nazaj.
Če ste se po užitku te droge ali tega zvarka slabo počutili in se vam je ustvaril nemir in
slabo stanje in nikakršno spanje, boste skozi pobiranje te energije znova sestavili sebe
nazaj in se boste znova odpočili, naspali in počutili, kar se dá lepo.
Mojemu fantiču je všeč neko dete. Da. Vsekakor, to je nekaj, kar morda kakšen opazi.
Vendar, Moj sin je nor na take, male. Ampak, tako pač je. Ampak, ne nor v takšnemu
kontekstu slabega, ampak dobrega. On je varuška vsem žabam in vsem otrokom. Ampak se
znajo razumeti.
Pa pojdimo še korak dalje. (Ja, izvoli.)
Vsekakor je to energija, katero vi vedno znova, skozi vsako delitev, delite in pretakate naprej.
TEHNIKA: OBUDITEV SPOMINA DUŠE – povezava zasnovnik–center srca–češarika (posnetek
1:31:58)
Pazite to!
Ko vi sebe postavljate v duhovnosti in želite prestopati, bi vam preprosto svetoval – ne rabite
odvisnosti, ne rabite pretoka hitrejšega toka duhovnosti, ampak preprosto opazujte svoj
pleksus. Vaš pleksus je vaš zasnovnik iz tega življenja.
(Tudi ti greš lahko.)
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Zasnovnik je tisto, kjer vi zaznate srce. Kot bi
zasnovnika obrnili proti srcu.

Se spomnite, ko je Jorgovan obrazlagal: imate srce, imate zasnovnika, imate cev, povezavo.
In ko spajate organe, položite dlan in se energija preko organov znova povezuje.
Se pravi, preko te cevi zasnovnika obrnite in poglejte.
Takrat boste zaznali, ko boste opazovali center srca, zaznali
boste mali center utripa. In ta center utripa je povezan s
češariko.

In če greste, v mislih, samo do tegá, da
opazite – ne iti v srce!, ampak, kot zasnovnik,
da ste z umom in razumom v zasnovniku,
boste gledali skozi cev, boste zaznali kot
center utripa, ga boste opazovali, se bo v
nekemu trenutku zaznala vez do češarike.
Tam je vsa modrost, ampak hkrati tudi vsa blaznost. To je spomin najvišjih energij duše in
duhá, kar vi potrebujete in kar vi kasneje kot najboljše odnesete in nič drugega.
To ne prenašate. To je svet ali spomin duše ali možgan duše.
Zato ozavestite ta utrip in glejte ta utrip in boste
zaznali zgornji utrip, v češariki.
Ko zaznate češariko, boste zaznali ovoj.

Ko zaznate ovoj, boste nad ovojem zaznali nit, kot portal, kot tisto nekaj, kar dejansko
steče v višave. Do neke točke opazujte, kako se nit svetlobe razteza in naenkrat se ustavi.
Kot bi počila v neko steklovino.
Energija se razlije okoli ovoja in steče navzdol.
Zaznali boste, kako okoli steklovine teče ta čista energija. S to energijo si
zapolnite podplate.
To pomeni, ko zaznate, da teče navzdol, stopite v to stanje te energije in skozi
podplate navzgor vdihavajte to energijo.
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Ta čista energija se bo transformirala in stekala navzgor, visoko nad vas in se bo znova
razlivala. Ne bo šla do ovoja, ampak preko telesa, preko kronske čakre in se bo počasi pričela
kopičiti.
Ta energija bo rasla in se zapolnjevala.
Če boste to tehniko delali, se boste v nekemu momentu zaznali, da postanete portal.
Razpre se ta energija, ko se zapolni. Ampak, ne jo zavestno odpirati! Ampak jo samo
polnite in sebe postavljajte v toku dneva, da boste SRČNI, ISKRENI in POŠTENI. Ta energija
se namreč ustvarja iz tegá.
Tako boste ustvarili polje magneta in v duhovnosti boste postali sijoča zvezda. Vsi tisti,
kateri so okoli vas, vas bodo zaznali. Svetili boste zaradi svojih dejanj. Zaradi vaših dejanj
srčnosti in vsegá, se ta ovoj polni in polni do točke, da se na vrhu odpre. Nastane portal.
In bolj, ko boste polnili in živeli čisto, harmonično in živo življenje, bolj bo segal visoko ta
portal. Morda prestopate tudi do svojih Vladnih, do svojih Vrhov. Ampak, to je tisto, kjer
dejanja, življenje delajo prav tisto nekaj, kar mi dejansko, dejansko, (tudi dobro), je tudi tisto
nekaj, kar vi postanete, kar dejansko polnete.
In to je točka, kjer boste naenkrat začutili, kako se od Višine, preko vas, spusti energija in
se energija steka skozi vas. In jo ne boste zmogli nadzorovati. Ta teče skozi vaše telo do
točke enakopravnosti, tako Zgoraj kot tudi Spodaj. (Da. Imam.)
In ko naredite to, boste zaznali, da ste povezali tako Svetlobo kot tudi Temo.
In ko energija steče v Temo, ste jo že preoblikovali in jo niste prebudili, ampak ste jo
preoblikovali. In ste si, skozi duhovnost, odprli tudi pot v nižino. In na ta način je to tisto
nekaj, kar je prav sveto in skozi katero vi, ko odprete Zgoraj, ko odprete Spodaj in ko ste vi
center, se energija zmore pričeti vrtinčiti in eksplodirate in postanete duhovno razsvetljeni.
Tako dobite modrost od Zgoraj, tako dobite modrost od Spodaj in v času življenja postanete
točno to, po čemer hrepenite. Pa je to tako zelo enostavno in tako zelo preprosto.
In nenazadnje, bitja, katerim se pustite voditi, so namreč bitja, katere vi hranite skozi način
razmišljanja, skozi način čutenja, skozi način pričakovanja, skozi način vsegá, kar vi ste.
Torej, samo to tvori povezavo do tistega, do koder vi sežete.
Torej, vsa ta kombinacija – način življenja, mišljenja, čutenja in hrepenenja in vsega tega, kar
pravzaprav ste, oddajate energijo kanala. In samo do tam lahko sežete – ali Zgoraj ali Spodaj.
Zato vam misli tukaj ne bodo pomagale, če se boste nekam hoteli usmeriti, pa vaš način
življenja tega ne bo dopuščal. Kar pomeni, da ste še vedno tam, kot bi v daljavo gledali
nekoga, kamor bi želeli priti.
Zakaj ste vi tako zelo pomembni za vse Nas?
Zato, ker, ko vi ustvarite nekaj, tako, kot Sem dejal, ustvarite neki kanal, ustvarite portal
skozi način življenja. Vi segate visoko. In Mi se smemo do neke točke spustiti in vas čakati.
In vi ste tisti, kateri pridete skupaj, v skupno stičiščno točko, kjer vi odprete portal, kanal
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ali prehod za svoje, najprej za svoje, nato za tiste, kateri so v Vrhu od Vrhá. In šele dosti
kasneje tudi za koga več, morda tudi kaj za Nas.
Do dandanes je bilo tega premalo. Zelo malo cvetk je bilo takšnih, kateri so odprli in
dopustili, da smo Mi lahko tudi prehajali do njih. Vendar, to pomeni, da tako kot sežete
Zgoraj, presežete tudi Spodaj. In ko se zgornja točka s spodnjo srečata in sta enakopravni,
»dožvite«, doživite, uuu, doživite – ta pa je domača!, doživite Razsvetljenje, postanete
modri, postanete lastniki vsegá. Vidite, da ste jasnovidni. Veste in napovedujete.
Pomagate in razsvetljujete. A hkrati odgovarjate za vsako dejanje!
V primeru, ko vi prestopite mejo, tistega, kar bi bilo morda prav, in vi v trenutku, če
poskušate zmanevrirati in zmanipulirati v napačno stran, tonete v globino in se odpnete od
Višine. Kar pomeni, da izgubite stik z Višino.
Zato vsi tisti, kateri pridejo v to fazo, nikoli in nikdar ne tonejo, ker se trudijo, ker delajo. Ker
način življenja je tisto, kar odpira poti, kamor bi vi želeli prehajati.
CIGARETNI OGORKI
Bi vam pa rad še nekaj poudaril. Nekaj, kar Mene zelo zelo zaboli! In nekaj, kar je zelo speklo
marsikoga. Moram se dotakniti nečesa. In to so vaši cigaretni ogorki.
Vsi duhovni ljudje ali pa manj duhovni ljudje, obožujejo naravo, obožujejo življenje,
obožujejo vstajenje, obožujejo ljudi drug poleg drugega, živijo za druge, skrbijo za srečo
drugega, skrbijo za popolnost, harmonijo vsegá.
In duhovni človek je prav človek, ki dejansko naredi vse za drugega, če seveda na sebe ne
pozabi, da je on srečen in da on ne postane nesrečen. Vendar, če je vse enakopravno,
postaneta oba srečna.
Mi pa postanemo najbolj srečni, ko vidimo, da pričnejo tisti duhovni, ki kadijo, tudi čistiti
cigarete za seboj. Večina duhovnih pokadi, vrže na tla in si ogorek preprosto očisti in ga
pusti na tleh. To je strašna duhovnost!
Dragi moji, če že delate ogorke, pospravljajte jih za seboj. Ker, kaj se dogaja? Ne zaradi Nas.
Mi ne živimo v vašemu svetu. Ampak, Bitja Zemlje in življenja, kateri skrbijo za vas, vso to
energijo kopičijo za vas. In ko boste vi hoteli nekam preiti, preko nekih preizkuševalcev in
dokazati, da ste jih vredni, boste doživeli (ja, vežde), se pravi, boste doživeli čiščenje iz
njihove strani. Pokazala vam bodo, kolikokrat ste zanemarjali naravo. Če dajete v naravo
kar je iz narave – nič napák. Dajte v naravo, ker tako je tudi prav.
Ampak, ogorki, dragi moji, pa v duhovnosti in z vami ne grejo nikakor ne skupaj. Zato jih
prenehajte metati po tleh čez okno, čez avtomobilsko okno in prenehajte onesnaževati
druge ljudi.
Cigarete so pravzaprav omame, skozi katero se, (seveda), skozi katero dejansko ljudje
množično pozabljajo na sočloveka. Duhovni ljudje ali cigaretni ljudje so pravzaprav tisti,
kateri najbolj onesnažujejo okolje. Tisti, kateri se zadevajo in zadrogirajo, si dajo nekaj v žilo
in uničujejo sami sebe. Dobro. Čustveno tudi okolico.
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Ampak, najbolj egoistični ljudje pa so pravzaprav tisti, kateri kadijo. Zakaj egoistični? Ker so
še daleč od duhovnosti!
Predvsem zato, ker, ne samo, da mečejo ogorke ali so jih metali, morda posamezniki celo
pospravijo za seboj, kar je res hvale vredno, ampak onesnažujejo zrak. Ne samo, da
zastrupljajo sebe, ampak okolico. Okolico sočloveka. Zelo neprijetno je, ko prehajate v
gostilne, restavracije, pa kadite drug poleg drugega, pa vidite, da morda nobeden ne kadi. Pa
kadite okoli njih. Ker vsa ta nesnaga gre v eter. V eter gre do drugih ljudi, do drugih bitij.
Energije ovoja pa vsrkavajo vse to. In tudi za to odgovarjate, dragi moji, ker ste zavestno
zastrupljali.
In ker ste pač duhovni in Jaz verjamem in zaupam v vas, da boste prehajali tako visoko,
boste zagotovo dosegali višjo frekvenco, če boste prenehali zastrupljati sebe in svet okoli
sebe.
Zato tisti, kateri mislijo, da so zelo visoko, na visoki ravni v duhovnosti, ko posegajo po
cigaretah, verjemite, niso tam, kjer oni mislijo, da so oziroma, kjer vi mislite, da so oni. Še
zdaleč ne, ker so, skratka, malo obteženi.
Zato bi vas v prihodnje res poprosil, da malce pogledate na okolico. Če že nič drugega,
odmaknite se od vseh in kadite v osami. Ni potrebno zastrupljati svet okoli sebe.
Gorje pa tistim mamicam, katere zastrupljajo svoje otroke zavestno. Tam pa je tudi kazen v
drugačni obliki. Predvsem tudi energija, katere počrpavajo otroka navzven oziroma dušo,
eter iz njega samega ali dih življenja. Je žrtvovanje nekomu drugemu.
Vendar, takšne mamice ne morejo nikoli dejati, da njihovi otroci so zboleli na dihalih zato,
ker so pač bolni zaradi čustvenih travm. Večinoma je to zaradi njihovih cigaret ali njihovih
egoističnih užitkov. In to ne pride v stik s Svetlobo, dragi moji. Četudi ste svetloba in ste
čustveni in srčni – popazite na to! Pričnite razmišljati o drugi strani.
Nobeden od Svetlobe – nisem še videl angela Svetlobe s cigareto v roki. Zaenkrat še ne! Niti
Vilina! Sem pa videl, že, ja, marsikaj na Zemlji, v globini, Temo angela. Jaa, tam pa Sem videl
že zadetega angela. Ampak so bili res redki. In to z neko, takšno dooolgo, dolgo, takšno fajfo
– kak naj se izrazim, ko ne znam prevesti?, kjer so se ga dejansko zadevali zato, ker jim je bilo
fajn. Ampak, to ni svetloba, verjemite! Ampak, duše doživimo marsikaj.
Za konec, za konec prvega dela bi vam vsekakor prišepnil:
Dajte, bodite tako ljubeznivi in v življenju pomislite – na samo na svet okoli sebe, ampak
tudi na bitja, katera gradijo vas.
O SAMOMORU
Če ste nesrečni in ste žalostni, ne ubijajte njih! In ne ubijajte sebe! Ampak, vzemite se v
roke in pričnite nekaj spreminjati v svojemu življenju, ne pa iti v propad.
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Ker drugače se povezujete s Temo in z globino in je vedno težje, zato, ker vedno več usedlin
vlečete na površje in ste vedno v večji zanki. In potem celo razmišljate o samomorih. Takšne
bi našeškal! Po nagi riti bi vas našeškal in sklofutal.
Samomor ni rešitev!
Je oprostilo tistemu, kateri je na robu blaznosti in je res v nekakšnemu strašnemu krču, da
gre ponovno potem v življenju v isti obliki, s poškodovano telesno strukturo, se mu dá
ponovno priložnost. In tako je tudi prav! Tukaj Zemljo podpiram!
Ampak, da tonete v žalost in v jezo, ker ste sami, ker ste osamljeni, ker ste ubogi jaz in
razmišljate o samomoru, ker ste preveč zapravili in imate preveč dolgov in se ne znajdete
navzen, ker hočete luksus, ker hočete eno, drugo, tretje ali četrte in ste potem v stiski.
Prenehajte razmišljati o tem! Ampak nekaj spremenite!
Pojdite morda na več kilometrski pohod. Več tednov hodite. Pojdite v puščavo in hodite.
Pojdite v gorovje in hodite. Pojdite na Mont Everesta, vas bo minila vsaka volja do
samomora, ker se boste borili za življenje.
Pojdite. Hodite, da daste navzven vašo žalost.
Ločite se. Postavite nekaj v življenju na novo. Ali pa zamenjajte službo, da vas ne bodo vsi
skupaj nekako poplesavali sem in tja. Ker vi ste lastniki in odgovarjate za vsa bitja, katera
zastrupljate, uničujete ali žalostite.
In vi boste odnašali, prenašali (vsekakor) in boste prenašali dejansko zapise naprej – na
svoje potomce, na sebe, na svoje drage.
Da ne Bom predolg, da si naredimo tudi malce premora in da bomo v drugemu delu
odgovarjali na vsa vaša vprašanja, ki bodo povezana na to tematiko, bi bilo dobro in prijetno
kramljati morda še v tej smeri naprej, se bom Jaz, za nekaj minutk, dejansko tudi poslovil.
Potem pa bomo znova z vami povezani.
Lepo, lepo pozdravljeni.

29

DRUGI DEL: VPRAŠANJA IN ODGOVORI
Takole. Končno lahko nekako tudi pričnemo tudi v drugemu delu. Najprej iskreno opravičilo.
Glede na to, da Smo se predhodno malce sukali in zasuknili naokoli – ni bilo ravno v Našemu
planu, ampak, tako je pač bilo. Tako, da upamo, da vas ni preveč zmotilo. Bom drugič imel ali
prihodnjič, da Bom bolj slovensko se izražal, imel dejansko obe nogici na tleh ali nad vašimi
talnimi podlagami.
Vsekakor je to včasih malce težavno, ker pozabimo, da Smo v vašemu svetu vpeti in ko se
gibam Jaz nad telesom, se giba spodaj telo, pa je včasih potem malce – kako pravi Lanjuška?
Smolca!
Kakorkoli že. Lepo, lepo pozdravljeni nazaj v drugemu delu. Ta del je predvsem namenjen
vam, vašim vprašanjem. Tako, da, če ima kdo kakršnokoli vprašanje, kar z besedo na površje.
Bomo z veseljem odgovorili tudi na to. Kar izvolijo.
»Prisrčno pozdravljeni dragi Gospodje in draga gospa Lana. (Jasara) Jaz bi pa imela
vprašanje, ali je droga tudi – ali je hrana tudi ene vrste droga? In mogoče, če še lahko
vprašam, kako je s plesom?«
Kadar vzamete hrano, se pravi, rastlinsko hrano v namen nekakšne omame ali česa
podobnega, je to, vsekakor to isto polje. Tako kot nori kaktus, kot ga imenujemo pri Nas in
ne pri vas. Ali pa, malce nore droge, kako naj se izrazim drugače?, je to tisto nekaj, kar veste,
kaj povzroča. In na nek način je tudi hrana lahko dvorezen meč.
Vendar, ni vsaka rastlina, tudi, če ima določene omame, strupena.
Vaša trava, na primer, katero res obožujejo marsikateri, ima dva razloga, da je lahko zelo
funkcionalna. Ena je, da ste skozi to lahko zelo »high«, pa hkrati globoko v nižini ali v
globočini. Kot drugo pa, je lahko res zelo zdravilna in je prijetna in primerna samo za tiste,
kateri so v neravnovesju in v bolezni.
Tako, da, trava, kot jo poznate v vašemu izrazu, ne nekakšna marihuana, upam, da Sem našel
prave prevode – nimam ravno besednega zaklada, kar se tiče tegá, premalo poučenosti.
Vsekakor je to tisto nekaj, kar je zelo zdravilno. Vendar, zavisi v kakšen namen, kakšno hrano
ali kakšno zvrst uporabljate. Tako, da to je priporočljivo uživati. Ne zato, da boste nekako
dosegali neko stopnjo umirjenosti, ampak, da nekako zdravite bolezen.
Takrat ne vlečete Teme na sebe. Se pravi, kadar uživate, na primer travo v procesu
zdravljenja ali preoblikovanja nečesa, kar ste v bolečinskemu stanju, na to ne pripenjate
polje globine. To je velika razlika!
Tudi če, nekako, da ste res v veliki depresiji ali stiski in tu in tam zaužijete, da se nekako
zbalansirate, še vedno ne odpirate in ne povlečete polja globočine na sebe. V momentu pa,
ko to daste, čisto tako, za užitek, pa padete v neravnovesje in v globočino.
Kadar hrano kot hrano uporabljate za crkljanje, kakršno zvrst in greste v prekomerno
količino hranjenja, kot pa ga zaužije vaše telo, je na nek način to tudi zasvojenost.
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Vendar, ali ste morda opazili, da samo tisti ljudje, kateri so čustveno neuravnovešeni,
kateri imajo veliko žalosti, veliko bolečine, slabo samopodobo ali nizko samopodobo in
dajejo na besede nekoga drugega, posegajo po hrani. Imajo težave z debelostjo.
To pomeni, da tisti, kateri so v takšni stiski, jim ne Bom svetoval, da naj pokadijo kakšnega za
malce boljšo sprostitev, ampak bi predvsem svetoval, naj ozavestijo, kaj delajo.
Se pravi, kadar nekako želijo hrano uporabljati za crkljanje, naj pričnejo uživati morda riž.
Od tega ne bodo nikoli se napihnili, ampak bodo počasi šli »navzkozi«.
Predvsem pa naj se pričnejo veliko ukvarjati s športom ali pa hoditi. Naj gredo za kakšen
mesec dni na kakšen daljši pohod in zagotovo se bo močno, močno preoblikovalo telo. Pričeli
bodo dobivati svežo energijo. Njihova nova samopodoba bo rasla. Predvsem pa naj
zamenjajo krog ljudi, kateri jih morda duši. In skozi to preoblikovali in nadgradili tudi sami
sebe.
Predvsem je potrebno delati na sebi, ne pa se crkljati s hrano.
To velikokrat delajo tudi mali otroci zaradi premalo gibanja. Zakaj premalo gibanja? Zato, ker
so v neravnovesju. Ne počutijo se dobro niti v prostoru, niti v družbi in potem sebe crkljajo z
zauživanjem nekega hitrega pripravka.
Jaz nikakor ne bi zahajal v takšno zvrst smeri odvisnosti. Predvsem, morda, kot Mi opevajo
tukaj, da se dotaknem morda alkohola.
Alkohol je tudi neke vrste hrana. Vendar, kadar se pije alkohol – kakšno vino ali tisto, kar
je po naravni strukturi pridobljenega, v mali količini, je lahko zelo zdravilo, zelo zdravilno
in zelo podprto. Zakaj?
Zato, ker nekako skozi en šilček, »šilt« - kako pa to?, dejansko lahko vzpostavite ravnovesje
zdravega dotoka. To pomeni, da zjutraj spijete en brinovček. To sedaj Meni govori Dekle,
katero nič ne pije zjutraj, ampak Ona zelo dobro ve, kako in kaj. Ampak, dobro, Mi je všeč. Se
pravi, je to tisto, od česar ne boste zasvojeni, se ne boste nekako spravljali v neravnovesje.
Tudi ne boste »high«, niti ne boste »down«. Ampak, v mali količini je lahko tudi takšno
zdravilo zelo zdravilno, zato, ker nekako uravnava bakterije, prebavo in še marsikaj.
Tudi ljubezen, v eni normalni harmoniji in ravnovesju, je ravno tako kot hrana zelo zdrava.
Je pa najbolj priporočljivo, da uživate predvsem hrano, ki jo pridelate ali pridobivate sami.
Če nič drugega, da jo nabirate sami. To je izjemnega pomena zato, ker se vaša energija zlije
z morda nabiranjem regrata.
Ko nabirate ali pobirate pridelek ali kaj takega, se pravi, se vaša energija nekako pretaka
preko narave in dobite desetkrat več sestavin in rudnin, kot, če kupite in zaužijete.
Poskušajte enkrat spiti kozarec vode, katerega greste in si natočite sami v izvirku, ali pa
naročite nekomu drugemu, da jo natoči in vam jo dostavi. Takrat se meša njegova energija.
Tukaj pa je vaša. Tako, da, tukaj bodite pozorni. Kar lahko naredite sami, ne prelagajte na
drugega.
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Tudi, če ste moški in bi radi gledali televizijo in bi radi malce zaužili, pa bi žensko zasužnjili,
da vam malce prinaša. Rajši pojdite sami po kakšno pivo ali kaj drugega. Morda, za vašo
drago, boste več naredili kot pa zase, za eno pivo na sedežni garnituri.
Tako, da, Jaz bom svetoval, kar se tiče zaužitja ali prekomerne odvisnosti od hrane, je
predvsem pomembno ozavestiti, potem pa začutiti in sebe postaviti v programu
samozavesti, v preoblikovanju, v spremembi družbe, okolja, spremembo načina življenja in
potem bo tudi hrana kaj kmalu odveč in bo v podporo.
Kar se tiče plesa ali gibanja – to je nekaj najbolj fantastičnega. Seveda, zopet je zavisi od
zvoka.
Kadar nekako uporabljate šamanske bobne, šamansko glasbo, se pravi, se odpirate temu
polju. Kadar uživate morda v Bachu, v Beethovnu, odpirate polje dviga energije. Se pravi, če
pa boste morda uživali na polko, valček, je pa pomembno samo, da se sprostite in da ste to,
kar ste.
Vedno si najdite tisto, kar čutite v določenemu momentu. Ne pa izbirati zato, ker nekdo
nekaj pravi, zato, ker nekdo svetuje. Ne pa pretiravati v baletu, če veste, da vam to nikakor
ne ustreza. Še manj pa, da se pretvarjate in greste na, morda na ples na drsalkah, ko veste,
da niti na rolarjih zelo težko se morda stoji. Tako, da nekih skrajnosti ne bi svetoval. Drugače
imajo potem drugi dosti dela z vami. Vzemite tisto, kar pač začutite, da v določenemu
momentu vas tudi podpira.
»Jaz bi se rada zahvalila vsem Gospodom, (Jas) vsem vodnikom, naši dragi Lani (Jasara) za
vso učenje, za vse energije in za vso podporo. Eno prošnjo bi samo imela, če lahko? Moji
vodniki mi pomagajo pri, pri – bom rekla, pri mojemu kužku, zdaj. Imava kar mal, imam jaz
mal težavic. Mal mi včasih potrpljenja zmanjka. Imam ga sicer zelo rada, ampak, prosim za
pomoč vodnike. Imam pa eno vprašanje glede na to današnjo temo, in sicer jaz sem oseba,
ki nekako ne konzumiram pijače. Če pa kdaj kaj popijem, recimo kak kozarček vina, se pa
potem zelo slabo počutim. In ker izhajam iz vinorodnih krajev, so se vedno iz mene mal
ponorčevali: »Ja, kakšna Belokranjka pa si, da ne piješ?« Pa me zanima – to je očitno
posledica nekega od življenj, se je moglo nekaj hudo zgodit, ker jaz se ne počutim dobro,
kot se eni dobro počutijo, pa veselo, pa razigrano, pa igrivo. Ampak, jaz se počutim pa zelo
slabo. Tako, da itak ne pijem veliko. Ampak, takrat, ko pa pijem, mi pa ni v redu. Hvala.«
Kar se tiče užitja alkohola, vedno poslušajte svoje telo. V davnini ste bili tudi priča
marsikaterim smrtim, kateri so šli preko vseh normativov zdravega razuma samega pitja
alkohola. Zato se vam že iz davnine nekaj upira.
Imate pa tudi program čiščenja, ker živite tudi del neke karme po eni ženski osebi v družini ali
v rodbini, katera je bila predvsem postavljena alkoholu oziroma prekomerne vinjenosti. In
tukaj se dva polja medsebojno tepeta. Kar je dobro. Naj tako tudi ostane.
Če boste morda spili kakšen glažek, ga morda zalijte z vodo. Ampak, vedno pijte tisto, kar vi
čutite. Saj ne nazdravljate z alkoholom, ampak uživajte v družbi z ljudmi. To je najbolj
pomembno.
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Kar se tiče samega kužka – pa tukaj je še mladi kužek. In tukaj vam zna še malce preglavic
povzročati. Bom pa pogledal. Bom videl, kaj lahko za njega tudi naredim ali postorim. Bomo
videli, morda se Bomo za kaj potrudili.
»Hvala.«
Jasara.
»Lep pozdrav. Vsem se lepo zahvaljujem za vse daritve. Tudi, kar ste nam danes podelili.
(Jasara) Eno osebno izkušnjo bi rada povedala. Moj nečak se je pred kratkim odvajal od
kajenja in je bilo v tem času kar porazno, pravzaprav. Vsi smo se bali za njega, zaradi tega,
ker pač je imel tudi posttravmatsko bolezen. Vi vidite, kaj to je. In zato smo ga skušali
obdržati seveda v tem, da smo ga bodrili in vzdigovali. Mene zdaj zanima, ali je to, se ga
kdor koli ali pa te nevšečnosti, ki se pojavljajo, da bi kdor drugi vstopil v njegovo telo in ker
je bil res izven sebe? Hkrati pa vas prosim tudi za njega, za njega za pomoč, ker je do zdaj,
po tem dogodku, tudi drug. Drug, no, drug. Enostavno drug. Hvala lepa.«
Kadar se energija – ponižno sprejemam vašo zahvalo.
Kadar se energija, kot vidim tukaj, spušča in se povezuje z materijo, kadar se davnina – to je
tisto, kar če zavrtite po spominu nazaj boste videli, ko Smo opevali za same cigarete, kako se
energija pridobiva, sestavljena – enak način se je njemu prebudila davnina in tudi tista
manipulativna enota, katera je to energijo pripeljala.
Saj veste, vedno imate dva – dobrega in slabega. Kot na levi strani
nekakšnega vrageca, na desni strani nekakšnega angela.
V resnici pa vaša vest in vaš poraz. Dva dela, katera se nekako postavljata.

Ko daje zasnovnik pozicijo nekako privabljanja, da davnina sebe obudi, skozi to dobi tudi
dva njegova preizkuševalca. Tako nastaja običajno tim, timsko delo. In ko energija zaživi,
ko je v temu življenju dovolj izpuščene življenjske energije, se ta manipulativno poveže in
preplete. Običajno energija izstopi ali se pretoči.
Če oseba to energijo dobi v sebe, je njegov izraz zelo hladen. Takšen, rahlo ciničen, zvišan.
To je tisto, kar se tudi najbolj opazi.
In nenazadnje, takšni ljudje postanejo zelo manipulativni, zelo prodorni, ukazovalni, hladni.
In to je tisto, kar marsikoga tudi močno speče ali opeče.
Je pa res, da kadar to energijo nekako izgubimo, zopet postanemo drugi ali postanete
drugi, ali postajajo drugi zato, ker izgubijo sami sebe. In v telesu, na koncu, ostane tisto
nekaj malega iz tega zadnjega življenja.
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TEHNIKA: URAVNOVEŠANJE ENERGIJ Z DIHANJEM ŽIVLJENJSKE ENERGIJE – osvoboditev od
priseskov (posnetek 16:01)
Če ima takrat dovolj moči in prevlade, da se zmore graditi naprej, zmore Svetlobo povleči v
sebe. Vendar, dokler mu trka nekaj na vest, še ni uravnovešena energija. Zato bi takšni
osebi ali takšnemu mladostniku dejansko, ali mladi osebi svetoval, da se prične ukvarjati z
dihanjem.
Se pravi, da zazna svetlobo, belo svetlobo pred seboj.
To je ta življenjska energija, katero vi obračate, dokler ste nekako
živi.
Slap bele svetlobe naj zazna pred seboj.

Ko jo zazna, naj se osredotoči najprej na dihanje, da vdahne in izdahne
preko nosa. Ampak, čim bolj počasi!
Bolj počasi, kot bo šel, prej bo pretental energijo diha in vdiha. Se pravi, to
je tisti meh zraka, katerega iz notranjosti lahko prenesete na zunanjost ali
obratno.
Nato naj najprej sledi dihu, da ga dvakrat ali trikrat ravno vdahne in
izdahne.

Nato vdahne in z mislimi sledi dihu skozi
nos, skozi tretje oko, okoli možgana, skozi
grlo v pljučni predel.
Kot bi spredaj, ob hrbtenici, v sprednjemu
delu, pogoltnil ta zrak. Ga rahlo zadrži in
spusti.
Ta obrat te energije naredi dvakrat ali trikrat.
Ko bo dihu sledil, bo dejansko začutil prazen prostor in energija prisotnosti priseskov se
popolnoma umiri. Preneha človek ali posameznik biti povezan z okolico in ni več
zmanipuliran, ker prične sestavljati sam sebe.
Ko bo zaznal to umirjenost, bodo misli dejansko, ki so razpršene, dejansko se izginile. Kot
izparele.
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Nato naj dá fokus na pleksus pred
seboj.
Naj zazna ta beli snop in z vdihom, se
pravi,
skozi
nos,
vendar
z
zavedanjem na pleksus, vdahne to
energijo.
Jo zadrži. Jo drži v pleksusnemu predelu. Drži. Drži, kolikor (dobro, Bom izdihnil), se pravi, in
izdihne.
Ko bo naredil enkrat ali dvakrat, jo bo morda še lahko izdihnil. Ko bo pričel pransko dihati,
bo prenehal izdihavati, ker zrak dobesedno izginja po notranjosti telesa in v hrbtnemu
predelu ali v rahlo spodnjemu predelu izstopi. In ga ne izdahnete.
Se pravi, takrat je aktivirana ta pranska energija.
Naj to dvakrat ali trikrat vdahne, to belo svetlobo in nato bo zaznal, počasi dvig te energije.
Bolj, ko ga bo vdihaval, postopoma in počasi, večja bo gmota znotraj in se bo vedno bolj
gostila in vedno večja belina bo prestopala skozi njegovo telo. Skozi čelo bo postopoma
izstopila ta energija.
Znova jo vdahne. In tako se bo pričela vrtinčiti.
In bolj, ko bo vdihaval to energijo, hitreje se bo energija vrtinčila in hitreje bo vakuum
ujetosti popustil.
Takrat bo začutil znova večplastno telo. Kot, da so se ujetostni pasovi ali priseski popustili
in se od njega odmaknili. Tako bo počasi postajal sam, samosvoj. Začutil bo znova svoje
telo, da ga ima v oblasti, da ni več manipulacija. Bolj bo umirjal. Bolj bo prečiščen. In to je
samo s preprostim dihanjem in vdihom.
To lahko dela kadarkoli. Tudi morda, ko sedi, ko leži. Ko se morda sprehaja zunaj. Samo
zavedanje se da na to energijo – ta snop bele svetlobe in se jo vedno bolj gosti.
Po vsakemu dihu je pomembno, da jo
vdahne postopoma, skozi pleksus, da jo
zadrži, da jo ne izdahne. Da jo drži. Drži
tako dolgo, da se zgosti.
In ko bo začutil, da prične izstopati
energija, se bo potem izdih sam popustil.
In ko bo znova vdahnil (dobro), ko bo izdahnil in znova vdahnil, bo ta energija pričela se
dvigovati. In z mislimi bo sledil toku. In bo sestavil sam sebe.
Boste videli. Tudi umirjenost bo večja. Sharmoniziral bo svoje telo, svoj um, svoja čustva.
Pričel se bo izražati, drugače izražati. Pričel bo dejansko razumeti, sprejemati in preoblikovati
svet okoli sebe. Predvsem pa sam sebe. In boste videli, da bo zmagal na svoji poti.
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Prosim.
»Jaz imam osebno vprašanje. Meni pa alkohol povzroči take močne reakcije – pa ni treba,
da je velika količina. Take, res velike reakcije – na nogah fleke in otekline in ne vem, kaj
vse. Pa me zanima, s čim je to povezano? Z imunskim sistemom?«
Vi imate določeno alergijo na alkohol, kar je dobro. To vam je pravzaprav svarilo. Resnično!
Ker v davnini je bilo alkohola, žal, preveč. In tukaj imate varovalko, da se ne potapljate v
davnino, ampak, da lahko zavestno spremljate dejansko energijo in reakcijo. In tako ne
morete prestopiti v večjo količino. Ker, če prestopite, ste potem zelo bogi, kar nekaj časa. In
to je ta varovalka, katero ste si sami postavili, predno ste udahnili v to življenje. Tako ste si
dali, kot tisto – če bi slučajno me zaneslo, bi bilo še to in to in to, reakcija in bi se lahko pričeli
celo dušiti, ne samo, da bi postajali šekasti ali flekasti ali določenimi izpuščaji. Ampak bi vas
pričelo dušiti. Pričelo bi vas tresti. In verjemite, tako ste si postavili. Ampak, ste si dobro
zastavili. Tudi Sam bi zagotovo izbiral enako moč. Tako, da, pustite tako kot je.
»Ali to pomeni, da ne smem nič pit?«
Lahko pijete morda v takšni postavitvi, da boste morda pogledali, kje je manj sladkorja, kje je
manj morda alkohola. Malce morda dodajte kakšno vodo zraven ali kaj takega. Ampak, ne
boste vi v temu življenju se prekomerno utapljali v alkoholu.
»Najlepša hvala.«
Jasara.
»Lepo pozdravljeni. (Jasara) Najlepša hvala za današnjo daritev. (Jasara) Jaz imam eno
prošnjo znotraj sebe in prosim za pomoč. Sicer pa bi vprašala – tale zlati listič, ki ste nam
ga danes podarili. Malce okoli tega, če bi dodali še kaj, za uporabo? Najlepša hvala.«
Kar nekaj let nazaj je bilo to, ko Smo oziroma, ko je bilo prvič in edinkrat tako mogočno
podarjeno zlato polje. Se pravi, to je zlati listič ali varovalo, preko katerega pobirate tudi
svojo energijo nazaj.
To je, energijo je vzpostavila Lana fizično sama. Ko je nekako prehajala preko Zlate sfere, je
zmogla ustvariti zlati listič za Sebe. Ko je dojela, kako vse skupaj funkcionira in kako zelo
preprosto in enostavno je, si je zaželela, da bi imeli to vsi. Takrat je na Svetu kar nekaj časa,
dejansko se pregovarjala. Kar nekaj tednov vztrajala, da bi želela, da imate ljudje to. In ko je
prišlo do tega, da so nekako Svetniki na koncu popustili in dopustili, da ima tudi najnižja
nižina nekaj, kar je Ona vzpostavila za vas, je pričela biti zelo ugodna reakcija iz vaše, vseh
strani, kateri so že predhodno, pred večimi leti to tudi uporabljali.
Predvsem je zelo dobro za zdravilce. Tisti, kateri zdravijo ali tisti, kateri delajo z energijami,
se pravi, in pretakajo kakršnokoli energijo, se pravi, se vaša energija izpušča in meša
nekam, kamor jo pač usmerjate.
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Saj veste, kamor usmerite misli, tja odteče energija. In kadar vi na hitro nekomu pomagate
dvigniti energijo, ga zdraviti ali kako drugače pomagati, se vsa vaša ali velik del vaše energije
spusti tja.
To je tako kot – nekdo doživi neki šok ali doživi prometno nesrečo in na hitro se vi sestavite
in mu pošljete energijo. In ko vi držite dlani – lahko kakšen meter proč od njega ali kaj
takega, se njegova energija prične mešati z vašo in tako mu dvigujete življenjsko energijo.
S to energijo lahko delate čudeže, če jo obvladate ali pa, če se jo naučite in zavedate
uporabljati.
Vendar, kaj, ko je ta energija vaša!
Čez določen čas jo je potrebno pobrati! Ni jo dobro puščati tam, ampak, nekomu – Sem
skorajda dejal – sosedu, jo lahko nekako dopustite toliko časa, dokler čutite, da njegova
energija ne prične se na novo kopičiti ali transformirati.
Ampak, ko vi želite to energijo, svojo, povleči nazaj, je velika nevarnost, da dobite tudi
njegovo energijo, skupaj z vašo. Kar pomeni, da se pomeša in s tem vi dobite njegov zapis.
Česar pa nočete.
Ne upam si trditi, da je kdo na Zemlji takšen, kateri bi kar z veseljem sprejel neko breme ali
nekaj, kar je po fizični bazi, ker se to prenaša ta fizična energija. Saj poznate, fizični zapisi pa
so tisti zapisi, kateri so tudi najbolj obteženi ali najtežji. Zato jih imate v materiji. Zato jo tudi
materijo izpuščate, dokler ne izčistite zapisov, kateri so postorjeni z dotikom dlani, vašim
življenjskim stilom ali načinom dela.
Ko vi pobirate energijo nazaj, o tem ste že tudi govorili tudi na nekemu druženju, vidim, da
vas je Lana tudi poučevala o tem zlatem lističu, se pravi, je vedno potrebno energijo
pretočiti preko tega lističa.
To je tako – ko se ga zavedate, ga boste zaznali, ko se
boste samo osredotočili, se vam bo nekako tako velik
listič svetil.
Ampak, ni tako velik. V resnici je čisto mali.
Ampak, njegova avra je večja in izgleda dejansko kot
robček, kot listek, kot en robček. Samo je mali.
Je tako velik, za takšno, Njeno dlan.
In ta listič je tisti listič, katerega dejansko
pripeljete pred seboj, predno vdahnete
ali poberete energijo. Se pravi, in so tako
kot duri.
To vam služi tako kot, kot vrata, preko katerih vi prečistite in ločite svojo energijo od
njegove.
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Ko vi pobirate energijo nazaj je vedno potrebno energijo spustiti skozi ta zlati listič. In
takrat se res loči vaše in njegovo. In tisto, kar je njegovo, ostane na drugi strani lističa.
Tisto, kar je vaše, pa vi dejansko lahko poberete v notranjost in v sebe.
Na tak način se potem njegova energija spusti nazaj v njegov pretok in vi ne poberete, zaradi
svoje srčnosti ali dobro, dobrega namena, njegovega zapisa. In to je smisel tudi karme ali
popotovanja. Razen, če tako želite.
Vendar, ker zdravilci ne čistijo in ne ločujejo energije medsebojno – kaj je moje, kaj je
tvoje, kaj je njegovo, kaj je od koga drugega, potem hitreje izpareva njihova življenjska
energija. Zato tudi večina zdravilcev ali pa tistih, kateri delajo z energijami, tudi prej ostari,
oslabi ali pa zboli. Ravno zaradi tegá, ker pridobivajo, če že pobirajo nazaj, veliko tuje
energije, katere se morda ne zavedajo.
To se vedno začuti kot težina rok, težina nog, težke noge, težko dihanje, težko telo, težko
razmišljanje. Se pravi, izčrpanost, utrujenost. Se pravi, to je tisto nekaj, kjer se dejansko
zaznava, ali pa nemirno spanje, veliko šelestenja, šepetanja v glavi, v umu in razumu zaradi
tegá, ker, ko se tuja energija spusti v vas je tako, kot če bi vsak prahek govoril po svoje in
vam dejansko pride tako, da ne morete umirjati svojih misli.
Če ste kot zdravilec kdaj delali, preprosto to, to energijo prefiltrirajte preko tega lističa in
bodo energije se ločevale. Boste videli, da boste imeli tudi mirno spanje in hkrati tudi
pobrali tisto, kar je vaše in bo tudi se dvignila vaša energija.
Lahko jo uporabljate v marsikateri namen. Ampak, predvsem je to namenjena za to, da
ločujete in sestavljate nazaj sami sebe.
Ker, kdaj se zaključi popotovanje vnovičnega ciklusa karmičnega vstajenja? Ko vi izpraznete
zapise. Zato vam ni v namenu, da pridobivate nove zapise, ampak, da pomagate in
ozaveščate, dvigujete in preoblikujete. Predvsem pa ne delite sebe za druge, ker je to velika
umetnost potem pobrati sam sebe.
Izvolijo.
»Lepo pozdravljeni, tako Gospodje kot gospa Lana. (Jasara) Lepo se vam zahvaljujem za vse
daritve, za vse znanje, ki ga delite z nami. (Jasara) Imam pa vprašanje glede prehrambenih
dodatkov. Ali so tudi to način zasvojenosti in škodljivi? Hvala lepa.«
Jaz bi dejal tako: prehrambeni dodatki, če jih boste uživali v neki ravni meji, se pravi, in da so
iz naravnih sestavin, vam ne morejo povzročati veliko škode. Nikakor ne, če ni v prekomernih
težinah. Vendar, običajno, tudi če bi pojedli več C-vitamina, bi se to preko urina izločilo in ne
bi ostalo v telesu. Vendar že, če poslušate telo, vam že telo narekuje kdaj in v kakšni meri in
koliko česa zaužiti in pridobiti v sebe. Tako da, zagotovo, zagotovo so vsi tako modri, da
vedó, koliko vsegá tudi zaužiti.
Predvsem ločite, kaj je bolj bio, ali ekološko ali kaj takega, iz takšne pridelave, od tistega
umetnega pridelanega strukturnega dela, kar tudi telo težje vsrkava.
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Vendar, vsekakor je najbolje dobiti vse skupaj iz rastlin, iz hrane, katero pridelujete ali
pridobivate. Vendar, na žalost, je že vaše okolje tako zelo šibko mnogokrat, da je tukaj tudi
kaj večja težavica.
Vendar ljudje, kateri uživajo veliko zelenjave in sadja, običajno skorajda ne potrebujejo teh
dodatkov. Vendar je pa zopet, zavisi od organizma. In neko obdobje morda več dodajajo
umetnih substanc ali teh dodatkov. Ampak, vsekakor pa, res se stestirajte, ali preglejte ali
opazujte, kako telo odreagira, da nekako ni prevelika mera vsegá.
TEHNIKA: KAKO SI POMAGATI PRI OSTEOPOROZI (posnetek 32:24)
Predvsem najbolj, nekako delikaten je tam, ali železo ali pa kakšen magnezij. Se pravi, to
se mnogokrat nekako absorbira prav v telesni strukturi.
Velikokrat se recimo tudi opaža, kot gledamo – veliko bolezni prehaja ravno zaradi
osteoporoz – tako v zobovju, tako v kosteh, tako v raznoraznih postavitvah. In ta primanjkljaj
je najbolje pridobiti ali zapolniti, ne z umetnimi dodatki ali dopolnili.
Ampak je najbolje nekako dobiti dejansko tako, da daste, da daste limone, jih ožamete, da
dobite veliko soka. Vznotraj dajte čista, oprana jajčka, morda od domačih kokoši. Pustite,
da se jajčna lupina stali. Nekaj, morda dan, 24 ur ponavadi, običajno se kar stopi. Potem
poberite ta jajčka ven in tekočino, katero dobite, to pijte po žličkah ali dodajate hrani.
Boste videli, kakšne kosti, močne boste imeli.
In to bi morale ženske, katere prehajajo v menopavzo, dejansko več zauživati. Bi se bolje
počutile. In je to čisto naravno. In to je nekaj, kar telo tudi vsrka in v popolnosti tudi
sprejema.
Tako, da, ti dodatki so tako zelo različni. Vsekakor pa, vsak izbere najbolj pravega za sebe.
»Spoštovani Gospodje in spoštovana Lana. (Jasara) Hvala lepa za daritev (Jasara) in
predavanje. Mogoče v tem ciklu teh vprašanj še mal o kavi. Kava je tudi ena razvada, ki jo
imamo, pa kar mislimo, da jo kar rabimo, a ne? Pa mal dehidrira, a ne? Je mogoče v tej
kombinaciji še – ena je pač to, dajmo rečt, čista pražena kava, drugo so pa ti, spet,
pripravki, ki jih delajo. Ampak, to so tud, tud neke velike korporacije zadaj, ki verjetno tud
kaj manipulirajo, tako kot tud kakšna Coca-Cola, pa druge stvari. Če lahko majčken (Ja) o
tem? Kakšne so tu nevarnosti?«
Vse dodatne promocije vas opozorijo na to, da je nekje velika pozornost, velika manipulacija
in velika, velika postavitev. Velike korporacije stojijo v ozadju tako ali drugače.
Vendar, kava po sebi, sama po sebi ni strupena. Vendar je zopet od organizma odvisno.
Tisti, kateri imajo nizek pritisk, jim kava dejansko vzdiguje pritisk.
Tisti, kateri imajo visok pritisk, si kave skorajda ne bi smeli privoščiti. Bi morali kaj drugega
bolj zauživati. Morda se več sprostiti, da bi nekako pritisk tudi nižje se spuščal v nekakšen
balans. Morda več športa – to je tisto, kar bi pomagalo!
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Kako nekako ločiti, ko pa je lahko vsak strup v neki določeni količini tudi zdravilo?
Saj veste, kačji strup je lahko smrtonosen, če vas ugrizne ali nekako zastrupi določena kača.
Če pa njen strup v pravi težini preoblikujete in ga v pravi meri dodate, pa lahko postane tudi
zdravilo.
Tako, da, Jaz bom dejal tako:
Opazujte telo. Nikakor ne pretiravajte s tremi, petimi ali desetimi kavicami na dan. Kakšna
kava ali dve na dan vam ne bo, zagotovo, nič škodovalo. Je pa zopet zavisi, koliko žličk
radodarno darujete v tisto vaško skledčko in kakšna je ta skledčka, v kateri boste zakuhali
vašo okusno kavico.
Ko se telo nekako odzove in začutite pritisk bitja srca, je bila zagotovo prevelika količina!
Ko ste enkrat na takšni frekvenci, takoj zaznate. Se pravi, vam prične se utrip glasno
odzvanjati v notranjosti telesa. Srčni utrip se poudari. Kar pomeni, da že po enemu požirku
točno veste, ali je sploh modro še nadaljevati, ali je bolj modro (pridi), ali je bolj modro, da
dejansko pustite kavico pri miru in jo vzamete kakšno drugo, drugo postavitev.
Vendar, zopet zavisi od telesa. Ampak, ne se crkljati in umirjati ob kavi.
Če pa že morate, pa si morda vzemite kakšno brezkofeinsko žitno kavo. Kaj takega, kar je
bolj biološkega. Ker doma jo boste bolj težko pridelali. Če pa jo imate možnost dobiti kje
čisto tako surovo in jo potem predelovati ali mleti, bo pa to za vas zagotovo velik užitek
oziroma kar nekakšen repertoar samega dela in izbora. In boste zagotovo manj uživali, ker
bo to že kot obredno stanje. In boste tisto, kar boste zaužili, res z užitkom in v pravi količini
tudi zaužili. Ampak, ena kavica zagotovo vam ne bo škodovala.
»Lepo pozdravljeni Gospodje in Lana. (Jasara) Najlepša hvala za vaše daritve (Jasara) in za
vaše, vse vaše učenje, ker nam res zelo veliko pomaga v našem vsakodnevnem življenju.
(Jasara) Zdaj bi pa še nekaj vprašala glede tega zlatega lističa in glede zaščitnih rokavic in
zaščite naše energije. Če mi zdravimo ali pa pomagamo drugim, recimo, jaz dostikrat
pomagam vnukom, ko se kaj udarijo ali pa psički, ko ji stopim na tačko, si nadenem te bele
rokavičke. In potem, pač, njih z rokami – ali se jih mal nad njimi držim ali jih nanje položim.
Kaj pa zdaj s tem zlatim lističem? A ga v takem primeru tud rabim, da svojo energijo nazaj
poberem in jo očistim ali ni potrebno?«
Kadar vi zavestno nekako nekaj delate in ko se zavedate, da delite svojo energijo, se pravi,
običajno človek sočloveku pobere največ energije.
Živalica je običajno takšne frekvence, da vam ne bo absorbirala vaše energije in jo vam
odvzemala. Ker živalica je tista, katera je v harmoniji in v ravnovesju. Ko se ona opomore,
sama izpušča energijo nazaj in vam jo vrača. In ko se vrne vaša energija samodejno nazaj,
običajno takšna živalica postane vaša zaveznica ali prijateljica.
O rokavičkah, vidim, da je kar nekaj misli priletelo.
To je ta zaščita, se pravi, zdravilci ali tisti, ki se ukvarjajo z energijo, je zelo dobro, da sebi
zaščitijo dlani.
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Se pravi, energijo, tik rahlo pred obrazom, na levi strani, potisnejo v to
svetlobo, v snop bele svetlobe in se okoli njihovih dlani nalije ta
energija.
Tako postanete čisti prevodniki. Se pravi, ta energija čiste frekvence,
bele, višje vibrira od vas samih. To je, na nek način vam daje to življenjsko
energijo.
In ta ni vaša! Ker, če bi bila vaša, bi vi sami odkljukali, kdaj želite iti oziroma kdaj bi jo
ugasnili. Verjemite, to bi bila največja manipulacija vsegá, kar bi bilo sploh možno doživeti.
Ampak, dobro, da tega nimate, zato tudi živite in uporabljate energijo točno toliko časa, da
izpraznete zapise in se potem vse skupaj usklajuje.
Če pa ste še malo vešči, pa lahko tudi podaljšujete življenje, saj je vse del dogovorov.
Tako, da, te rokavičke si nadenete vsi tisti, kateri delajo z energijo, z dotikom. Se pravi,
kadar masirate in začutite morda, da vam teče energija in da ste ustvarili prevod, se energija
spaja v vas, v vašo notranjost.
Z rokavičkami pa preprosto zaprete svoje dlani in ste le prevodniki preko dlani, ne preko
svojega telesa in ne prevajate in ne prenašate svojo energijo v tujca in niti njegove v sebe.
Ampak, rokavičke postanejo kot neka steklovina in vez pred vami, kar se vse skupaj dogaja.
In to je tisto, kar je zelo dobro. Ampak je zopet, zavisi od posameznika, kako in kaj ga začutiti.
ZLATA FREKVENCA
Če bi posamezniki ali človek sam po sebi zmogel živeti v res ljubezni, v spoštovanju do
Narave, se pravi, v takšnemu spoštovanju, da, ko gledate Narave, da, da jo tako globoko
začutite, tako globoko zacenite, da zadihate z njo, da kar zaboli od hvaležnosti, da ste. In če
bi zmogli v temu trenutku obstati 24 vaših uric, celo življenje, bi vi bili zlata frekvenca sami.
Če pa bi vi zmogli nekako kot človek do sočloveka biti srčen, topel in iskren in v taki sočloveški enoti biti z nekom, s komerkoli ali do kogarkoli, tudi do samega tujca, ki se sprehodi,
da ga začutite, da ga občudujete, da ga zaznate, da ga cenite, ne glede na raso, ne glede na
njegovo versko razmišljanje, ne glede na to, kakšen je – ali je skromen ali je bogat, ali kaj ima
ali nima nič, se pravi, da ga začutite in ga zaznate s temi notranjimi očmi, tako kot sami sebi
enakega in s tako hvaležnostjo, da kar jočete, zajočete – tudi ta moment te, te energije, ko
vstopate v to polje, pa bi znali sami sebi in za druge potem ustvarjati to zlato energijo.
Ampak, to pomeni, da morate biti od udaha, pa vse do pričetka zavedanja te energije, v
enaki harmoniji. Se pravi, v isti vibraciji.
Ker otrok ima zlato frekvenco. Potem jo pa zaradi vzgoje, razmišljanja, prevzgoje izgublja,
ker se on odpušča od te zlate frekvence. In v trenutku, ko se mu téme zapre, je že pod vašim
nadzorom. Ali on manipulira vas ali pa vi njega. Kar pomeni, da se odmika od te zlate
energije in v določeni starosti izgubi povezavo s to zlato frekvenco.
In to je tisto, kar bi lahko v resnici imeli vsi, pa zaradi načina življenja, razmišljanja,
pokorščine, uslug, takih in drugačnih, se vam dejansko zaradi trpljenja, ki vam ga povzročajo
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drugi, a hkrati ga dopuščate vi, da prihaja do vas, ste daleč stran od tegá, da bi zmogli
ustvarjati zlato frekvenco.
Zlata frekvenca se ustvarja predvsem z načinom čutenja. Hrepenenje, želja, hvaležnost,
srčnost, iskrenost, predanost, ponižnost, pokorščina na nek način s Svetlobo, z dahom, z
vsem, kar ste, postajate duhovna energija, duh od duhá. Se toliko časa transformira in
toliko časa je sam samosvoj in samostojen, da naredi toliko dobrih del, da zaključuje iz
vsakega življenja svojo popotnico.
Torej, če ste v temu življenju bili zmožni ali ste zmožni živeti v vseh teh kljukicah, kot
potrdilo, zmorete vsako življenje posebej zapreti. In če je enakopravno življenje, se pravi,
davninsko, s tem, kar ste in s tistim, kar ste bili, zmorete energijo iz davnine stransformirati v
sebe, kot zasnovno energijo.
Tako lahko iz življenja v življenje, se pravi, če ste v temu življenju, iz starih življenj pobirate in
enakopravno sestavljate sami sebe.
Ko zasnovnik postane duša, iz kvalitete, od udaha in vse do trenutka, ko se sestavljate,
postane zasnovnik samostojna zlitina.
Ko postane samostojna polna zlitina in ko pobere vse iz davnine in se sestavi, se nad njim
odpre obroček, se pravi, to je ta talarček, tisti angelčki imajo tiste, dejansko kronce nad
seboj, se pravi, se odpre ključ od prehoda, se aktivira in poveže tudi v globino, kjer je prava,
pristna duša ujeta ali zajeta.
Zasnovnik ima svojo dušo ujeto – najvišjo, najbolj kvalitetno, ujeto in zaprto v najnižji
globočini, katerega ne izpuščajo, dokler v zadnjemu življenju ali v določenemu življenju, on
ne postane ENAKOPRAVEN.
Ko zasnovnik postane ENAKOPRAVEN, duša prične polzeti navzgor in jo Tema ne more več
obdržati. Takrat iz globine postopoma prihaja v notranjost telesa in se prične spajati, se
pravi, zasnovnik z vso kvaliteto, ki jo je ustvaril, z vso kvaliteto iz davnine, se eksplozivno
odpre polje, se odprejo – ne portali, ne prehodi, ampak postanete to, kar ste bili v prvobitu
nekoč, v čisti osnovi. In takrat zmorete sami trositi, ustvarjati in darovati energijo živemu
človeku kot zlate lističe, kot tisto, da doprinesete. In zagotovo bo tudi kar nekaj takšnih,
kateri bodo zagotovo uspeli tudi sami sebe sestaviti.
Saj veste, upanje umre zadnje! Tako je tudi prav.
»Najlepša hvala.«
Prosim.
»Spoštovani Gospodje, spoštovana gospa Lana. Lep pozdrav. (Jasara) Hvala vam za
današnje predavanje in za današnje darove. (Jasara) V bistvu, na začetku ste že nekaj
omenil glede pretoka energij med spolnim odnosom oziroma seksom. Mene zanima, kako
je s pretokom te energije pri lezbijkah in gejih? Prav tako pa me zanima, kako, recimo
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aseksualna oseba gleda na to določeno, kako se temu reče?, nek, neko pretakanje spolne
energije, no? In zakaj ima tak odpor do tega?«
Zelo modro vprašanje!
Kadar imate, se pravi, lezbijke, dajmo, vzemimo iste spole ali iste partnerje. Se pravi, ne Bom
dejal, da je to slabo. Nikakor ne! Ker, se pravi, ko vi izberete neko telo in v telo izberete, na
primer, da imate žensko telo, izberete moško osnovo, prihaja do nagnjenja, da bo taka
ženska igrala moško vlogo in da bo dejansko nagnjena k ženskam in bo navidezno lezbijka,
tako kot pravite v vašemu izrazu. Ali ženska, nagnjena ali ljubljena na žensko. Ženska z
žensko.
Vendar, bolj, ko gre proti koncu in bolj, ko se zaključujejo popotovanja in reinkarnacije,
Zemlja ponudi, kar je še ostalo. Torej, če je ženski ostalo po materiji za počistiti, se pravi, da
je posameznik živel moško in žensko vlogo, ali je prevzemal karmo od drugega in je ostalo
nekaj po telesni strukturi odprto, da se ozavestimo. Se pravi, telesna struktura je vse, kar
dela telo – dotik, udarec, prijem, gibanje, mimika, izražanje, drža – vse to, kar je bilo
posledično, kar je telo naredilo, vse se daje v zapis materije.
Torej, če je ostalo po ženski strani odprt zapis, da ni bilo nekaj še v ravnovesju in je morda
v zadnjemu ali predzadnjemu popotovanju, ji Zemlja ponudi žensko telo. To, kar je še
ostalo za počistiti.
Če je oseba, po duhovni strani, se pravi, po notranjosti, da je nekdo, ki je za nekoga že
čistil, bil morda moški ali pa je še tam ostala praznina za neizživete dogodke, skupaj
sestavijo vse skupaj v eno telo.
Sedaj opevam zelo preprosto, da se bomo razumeli. Zelo, kako pravi Lanjuška? Po kmečko!
Ampak, to Mi je všeč! Preprosto in »simpl«! Tako vsi razumemo.
Se pravi, tako nastane ena zlitina, ena osnova. In takšna ženska je pravzaprav igralka –
znotraj moška, zato ima nagnjenja na žensko.
Ampak, kako je mogoče, da žensko telo reagira na žensko? Saj ne! Ampak moški znotraj
reagira na žensko, ker je v prvobitu tako postavljeno.
V prvobitu, nekako človeške civilizacije, ni bilo postavljeno, da so isti z istimi. Ampak je moški
in ženska postavljena. Zato vam cerkev pravi: »Ja, saj imate Adama pa Evo.« Simpatično.
Tako lepo. Ta Mi je najbolj všeč. Ampak dobra prispodoba.
Se pravi, tako ne morete obsojati, ko razumete, zakaj je to privlačenje!
In kaj se dogaja s tako žensko, ki ima moško vlogo?
Če je bil moški nekoč, nekdaj zelo seksualno odprt, zelo željen ženskih dotikov, zelo žensk,
imel veliko žensk pod seboj in so te duše porojene, se pravi, bo takšna oseba imela močno
nagnjenje, da dá in sreča vse te ženske, katere so v davnini bile morda nekoč njegove. Zato
se takšni medsebojno tudi takoj privlačijo. Zato prihaja tudi do tegá, da navidezno navzven
ali navznotraj zgleda enaki spol.
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Torej, v istemu okolju kot enaki spol, vedno igra eden moško, eden žensko vlogo. Ne glede
na to, ali je moški zunaj ali je ženska zunaj. Ni pomembno! Vedno je vloga tegá nekako
postavljena. Zakaj?
Zato, ker je v prvobitu se toliko časa ponavlja, da na koncu, v zaključnih fazah, ko so isti spoli,
se dejansko ženska in moška energija medsebojno povezujeta.
Kadar ima moški nekako odpor ali ženska odpor predvsem do spolnosti, je lahko to odraz –
ali zaničevanja iz davnine ali zlorabljanja iz davnine ali pa preprosto to, da ni srečal še
osebe, kateri bi lahko v temu življenju preprosto zaupal.
Kateri osebi lahko aseksualna, na primer oseba, ki nima želje po spolnosti, pravzaprav
lahko zaupa? Samo tistemu izvornemu, s katerim je bil nekoč že srečen.
Skozi zgodovino, skozi tisočletja neštetih rojstev se velikokrat dogaja, da so posamezniki
zlorabljeni. Ali pa, kot nekako osebe, katere so bile v rojstvih, so jim tudi odvzemali pare. Ali
so morda ženska kot že izživela in se več ne rojeva in ženska v neki točki čaka in moški tukaj
ve, da se ne želi deliti in se noče deliti in nima želje po spolnosti. In šele tedaj, ko se sreča
ženska energija, ki je njegova in moška tukaj, se takšen moški ali ženska lahko preprosto tudi
poda.
Zato marsikdo marsikdaj napačno oceni in obsoja. In zakaj nima para, zakaj je toliko časa
samski, zakaj je to, zakaj je ono? Preprosto zato, ker čakajo tisto nekaj, da pride enakopravno
ali enako polje.
Takšno težavico ima Lana. Da Jo malce zašpecam! Ampak, zagotovo bo našla nekaj! Saj veste,
vse ob svojemu času. Kako Me bo našeškala! Ampak, tako je!
Torej, enako k enakemu. Drugače ne bo nič.
Kadar naredite kompromise v življenju in vzamete samo zato, da nekaj imate, samo zato, da
navidezno nekaj izgleda, samo zato, da ste navidezno finančno preskrbljeni, zato, da imate
navidezno streho nad glavo, vam bo spolna energija, ne bo prinašala dotoka in preobrazbe in
hrane, ampak vas bo izpuščala, izsesavala, utrujala, izčrpavala. In boste utrujeni. Boste vedno
bolj hlastali po drugi spolnosti, morda prehajali k partijem, morda prehajali k drogam zato,
ker boste iskali samo potešitev ali objem.
Ali lahko verjamete, da v življenju je toliko ljudi, ki gre v spolnost z nekom – ne zato, ker si
spolnosti želi, ampak zato, ker si želi dotik, objem. Ta srčna povezanost je osnova, da
nekdo gre z nekom v posteljo.
Ampak, največja težavica je v temu, ker drage moje dame, vas moški ne razumejo, da želite
biti samo objete, ker vas ne čutijo. In potem vas položijo in vas uporabijo. In se zopet, drage
moje, počutite izčrpane in utrujene.
Tako, da, kakorkoli balansirate, kakorkoli postavljate ali usklajujete – pojdite pod odeje
samo s tistimi, ki jih res začutite. Ne jim ustreči zato, ker oni tako želijo ali pričakujejo! Ne
delati tegá, ker izgubljate energijo!
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Kadar pa se dva dobita, ki se privlačita, pa se že med njima čuti ta napoj. A ste kdaj
opazovali ljudi, ki se najdejo v prostoru, ki med njimi steče tista čudežna kemija, ki naredi
vuuuuuf? In ko začutite, da ste v napoto, ko začutite, da nimate kaj tam iskati. In tista dva bi
treščila skupaj in se uporabila. Ste kdaj zaznali to?
Premalokrat!
Ampak, obstaja, ker jo poznate. In če bi točno taki pari upali biti par, bi bila spolnost hrana
in prana za njih! Verjemite.
Ampak, običajno si ne upajo, ker je eden vezan, drugi vezan. Ta je s temu. Ta je z onimu. Ta
je tam nesrečen. Una je tam nesrečna. Vsi so tam nekje, po enih kosih in po kopičkah, ker
pač imajo hišo, imajo avto, imajo posel, imajo denar, imajo ljubice, imajo ljubčke. In vse je
tako nekako zmešano. Ampak, noben si ne upa in ne zaupa. Ali pa bom dejal – zelo redki so
tisti, ki si upajo in zaupajo in si priznajo, da želijo živeti življenje.
Kaj pomeni živeti življenje?
Poslušati sebe. Izhajati iz sebe. In ko se dva dobita, je potem napoj od G-točke do vrelišča,
do reinkarnacije, do popolnosti, do usklajevanja, do jasnovidnosti, do prehoda povezave
Zgoraj in ne spodaj, se dobiva prav preko spolnosti. In če se v spolnosti najdeta celo par –
moški in ženska, ženska moškemu odpre nebesa. Tako se »malce« pocrkljamo. Da mu
odpre posmrtno vstajenje, da ga spravi v Razsvetljenje, da mu odpre pot do izstopa iz
Zemlje.
Tako, da, dragi moji, bi se morali kar zavedati, kakšen cvet je ženska. Zato izberite pravi cvet!
Ne kar nekaj, kar tako. Ker le tako bo vse usklajeno in nekako povezovalno.
Jasara.
»Spoštovani Gospodje, Lana. (Jasa) Hvala za učenje in zlati listič, ki smo ga tako pričakovali
in se ga res veselim. (Jasara) Vprašanje pa je povezano s tem, s čimer se jaz dostikrat
vprašam – kako zmanjšati škodo? Namreč, mi vsi moramo vedet, da partiji bodo, da droge
se bodo uporabljale. In da pravzaprav mi vsi vemo, da je to škodljivo in da to ni dobro. Tudi
mladina to ve. Zato se jaz pravzaprav sprašujem, kako zmanjšati škodo? Se pravi, kaj
narediti, da bo Tema imela manjši vpliv? Kako jih mi prelisičiti spodaj? Se pravi, da se
bomo imeli fajn, imeli super žur in hkrati prišli s Svetlobo v stik?«
(smeh, ploskanje)
Wau! To pomeni, da Smo povabljeni na parti! (smeh…)
»Jaz sem vas že parkrat povabu!« (smeh…)
Žal, ni pravi parti! (smeh…)
Ampak, vseeno, zelo modro vprašanje!
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Tako kot Smo predhodno dejali, se spomnite, na samemu začetku, ko Smo opevali, da imate
množico. In potem določeni posamezniki, kateri ne vstopijo v drogo, v omamo, se ne spustijo
tako, da bi zašli v njihovo polje, ostanejo kot tiste bucike, kot tisti svetlobni kometki znotraj v
sistemu. In je tako kot, hm, kako naj se izrazim? Kot bolezen, kot bakterija, kot bacil. In če se
ta bacilček zaveda, da noče vstopiti v to polje, je včasih dobro, da ne vstopa.
Kadar pa ta bacilček vstopa zavestno v to polje, je pa zelo dobro, da ima namen, da točno ve,
kaj hoče, želi ali si poskrbi. Torej, če nekdo ne želi iti v to, da bo užival drogo, da ne želi
uživati v alkoholu, da ne želi biti – se lahko izrazim »poseksan« in seksan? Lahko?! Dobro. Ne
Bom dejal spolni užitek, ker ne vem, če je to ravno spolni užitek? Morda potreba? Neee. Uf.
Kar vre tamle gor. Bom Jaz kar šel naprej na odgovore. Ne Bom dobil potolaženega duhá!
Se pravi, kadar vse to nekako posameznik se odloči in se odloči, da ne bo vstopil in da bo
obdržal energijo nivoja pomeni, da postane lahko zmoten znotraj sistema. Moteč.
In kadar tak bacil stoji znotraj, naj uživa ob vodi ali ob nečem, kar zakamuflira, da ne pije
alkohola. To je prvo zlato pravilo. Ker v momentu, ko bo nekdo videl, da vi pijete vodo, on
pa alkohol, vas bo običajno kar izluščil ali pa postavil bacil malo navzven. Malo bo v
napoto.
TEHNIKA: PARTI IN SPOLNOST –
ODVISNOSTI (posnetek 1:01:36)

DRUGIM LAHKO POMAGAMO K OSVOBODITVI OD

Če pa takšen bacilček uživa ob gledanju vsegá in se poveže s srcem in začuti srce in
zahrepeni v preoblikovanju, pa lahko prične tvoriti tehniko.
Se spomnite, na predhodnemu, prvemu delu Smo
opevali, ko gre kanal srca utripa skozi zasnovnika na ta
duhovni del srca, da nastane utrip in dejansko tistim,
kateri so odvisniki, potem pošljete to energijo.
Z enako energijo, z enakim postopkom vi lahko prehajate
v več src.
Ampak, poskušajte tako, da si, ko ogledujete, na primer, Jaz bom dal vaš primer, kot, da ste
vi tam, pa ni nujno, da ste. Mi bo lažje obrazlagati.
Se pravi, se usedite in opazujte. In ko opazujete, začutite. Začutite užitek. Začutite žalost.
Začutite radost. Začutite vse, kar začutijo drugi.
In ko boste ozavestili občutke opazujočih, se dejansko potem potopite v sebe, v svoj
občutek – kaj vi čutite, kaj vi želite, kaj vi hrepenite, kaj se v vas kopiči in se bo pričela
kopičiti energija.
In takrat poglejte potem od srca proti zasnovniku, proti duhovnemu in odpošljite to
energijo, ko se bo sama skopičila.
In boste videli. Na samemu partiju lahko odprete ali razrežete polje na dva dela. Morda
potrebujejo posamezniki več časa, več prostora. Ampak, z večkratnim poskusom vam bo
zagotovo uspelo.
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Drugače pojdite najprej na tiste bližje ali pa na kos, kot bi odrezali kos pogače, pojdite v
temu razmerju in režite to energijo, to polje.
In ko začutite njihov utrip – morda se sfokusirajte na enega, morda na tri, morda na vse.
Ko boste začutili njihove utripe, se morda poigravajte leto dni, pol leta, pet mesecev –
kakorkoli, da začutite čim več utripov.
In ko boste povezali vse skupaj, se pravi, ko vi ustvarite to energijo, ki eksplodira in ko se
te nitke pripnejo kot na njih, boste začutili njihova srca, njihove utripe, njihove bilke,
njihove, tiste najmanjše deleže.
In počasi boste dejansko, kot oddali tisto hrepenenje. In vaše hrepenenje bo pričelo teči po
teh nitih v vsako srce, v vsak rez.
Nekateri se bodo odzvali. Nekateri se bodo spametovali. Nekateri se bodo celo pobrali in
odšli. Zopet drugi bodo od nemoči, od uboženosti, od žalosti, od prizadetosti, od vsegá, kar
bodo ozavestili, še bolj potonili. Se pravi, razrežete to polje.
In to je tisto, kar lahko posameznik, ki ne vstopi v to polje, da bi se povezal z njimi, lahko
zavestno programira in preoblikuje.
Vendar, vseh si ne upam trditi, da se dá spremeniti v temu življenju. Ker že v temu trenutku,
kar gledam na eni zabavi, nekateri zelo zelo kmalu odidejo iz tega življenja in ne bodo niti
deležni tega poskusa preoblikovanja. Vendar, takšno je pač življenje. Je pa dobra in lepa
gesta v tej smeri.
»Hvala.«
Prosim. Izvolijo.
»Lepo pozdravljeni. Hvala. (Jasa) Jaz sem prvič z vami. (Jasara) Zgleda, da me je tema
poklicala prej, preden sem vedela, kaj bo. (Jasa) Me pa zanima, zakaj v mojem življenju
imam vedno nekoga ob sebi, ki pije? To mi je ful, ful me bremeni. Prosim za pomoč pri
nadaljnjem življenju, pri vodstvu, da bi šla nekako naprej.«
Jaz Bom dejal tako: nič kaj lahka ni postavitev. Ampak, dokler vi v sebi želite nekako
pomagati in poskušate razumeti in sprejeti, za osebo nikoli ne bo poskrbljeno. Vi v
določenih vlogah se vedno znova najdete samo zato, da boste zmogli stopiti naprej. To
pomeni, da se zmorete postaviti v cenitev same sebe in ko vam bo resnično dovolj, boste
posameznike izpustili.
Ti ljudje ali posamezniki, katere vidim, da vas skozi življenje obkrožajo, so bili že v davnini
povezani skozi religijo in skozi vero in skozi neko vas, v nekemu naselju, z vami. In vsi so
dejansko zelo veliko pili in kadili. Kadili so neke, neke suhe gobe, skozi katere so se dejansko
omamljali in zadevali.
Že kot otrok ste opazovali takšne masakre. In kot vidim, ste se zelo trudili, da bi tudi za svoje
starše, za stare starše, za njihove prijatelje poskrbeli. In zaradi tega sočutja, tega truda, da
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bodo, pa so kljub vsemu izdahnili hitreje, kot pa bi bilo morda celo prav, imate vi v
podzavesti to skrb, to pripadnost, to upanje, da se pa morda zbudijo.
Zaradi tega upanja se ne bodo zbudili!
Vsak posameznik se zbudi tedaj, ko sam začuti, da je pravi čas za to. Nekateri se, nekateri
pa se zato rojevajo še ničkolikokrat, da dojamejo, kaj je prav in kaj narobe.
Kako narediti v takšni situaciji?
Jaz Bom svetoval zelo preprosto.
Vedno bodite z ljudmi, ki vas osrečujejo in toliko časa, dokler ste srečni z njimi. Ko čutite,
da vas onesrečujejo, da ste nesrečni, žalostni in prizadeti, stopite dalje. Morda pa prav to
potrebujejo, da se zbudijo, da se zavedajo, kaj si želijo in je morda to tisti preblisk, zaradi
katerega bodo posamezniki pripravljeni tudi izstopiti ali zapustiti kakšne grde navade.
Vendar, vedno sebe dajte v ospredje! Ne druge!
Dokler boste dajali druge, boste vi tudi trpinčeni. Ne boste izživeli svojega zapisa, ker stojite.
In ne boste dosegli svoje sreče, po kateri tihoma hrepenite in upate, da se bo čudežno kaj
rešilo. Sami boste morali, zagotovo, sprejemati največje odločitve. Vendar, sebe dajte v
ospredje.
In ne pozabite!
Z ljudmi bodite toliko časa, dokler ste srečni. Ne čakati, da postajate nesrečni in da usihate
poleg ljudi, ki ne vedó, kaj bi sami s seboj.
»Hvala.«
Jasara. Prosim.
»Ampak, meni ful grozi. Ne spusti me. Ne spusti me, da bi ga pustila. Kaj lahko? A mi lahko
kaj pomagate?«
Vsekakor Bom odposlal kakšnega Odposlanika. Vendar, verjemite. Kadarkoli se vi
pregovarjate s takšnimi ljudmi, jih ne boste pregovorili. Poiščite pravi moment. Vzemite
svoje stvari in pojdite daleč proč od vsegá. Verjemite, svet je tako lep in tako popoln in tako
širok in obilen, da vas takšni potepinci zagotovo nikoli ne bodo našli.
»Hvala.«
Prosim.
»Lep pozdrav vsem skupaj. (Jasara) Iskrena in srčna zahvala za vse vaše modrosti, ljubezen
in darove. (Jasara) Imam pa dva vprašanja, in sicer: na partijih in zabavah, kaj se dogaja,
recimo med plesom dveh oseb? In potem, a ne, ker v bistvu je stik z dlanmi, zasnovnik na
zasnovnika. In potem, recimo, vedno več se, namesto cigaret uporabljajo ljudje nekako,
samo dim zgleda, a ne. V bistvu kaj okrog tega bi želela. Hvala.«
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Kadar zavestno se sproži ta seksualna privlačnost ali koketiranje – ta izraz Mi je najbolj všeč!
Koketiranje, osvajanje, zapeljevanje, spodbujanje, draženje, se pravi, kjer se zavestno odvija
neki proces spogledovanja ali – morda pa bi me, morda pa bi jo?, se pravi, ko prične vreti ta
energija, je to tisto nekaj, kjer se dva povežeta skozi oči, skozi spolno energijo, skozi morda
manipulacijo Zemlje ali življenja.
Kadar dva preprosto plešeta ali pa plešeta v skupini in samo ste in nimate namena
koketiranja, nimate namena nekoga ujeti zato, da bi ga imeli ali objeli, ampak preprosto
zato, ker vam samo gode, se nekako ta energija ne bo tako množično delila.
Če pa boste vi samo bili in uživali, vam zagotovo se ne bo pretakala tuja energija na vas.
Vendar, težava nastane, ker že sam zvok razbija telo.
Sedaj, če je zvok takšen, prijeten za dušo, kjer vas vzdigne, ne pa dum, dum, dum, dum, dum,
dum, dum, dum. Si predstavljate, da Me šejka tukaj sem in tja? Vsak košček mojega telesa
prične malo plesati – malo levo, malo desno. Si predstavljate? Postal bi prah. Ne bi se
razlagali. Ne bi obrazlagali. Ne bi učili, ker bi Nas odneslo – kako pravite?, sam Bog si ga vedi
kam? Dober izraz! Ja, sladek izraz!
Se pravi, zvok je tisti, kateri odpira. Seksualnost je tista, katera privabi.
Vendar, Jaz bom dejal – nisem oseba za to, da bi ocenil, kaj je prav in kaj je narobe. Jaz bom
dejal, glede na davnino, glede na davninsko podlago, ja, glede na vse skupaj se vidi, kam kdo
sodi, s kakšnimi ljudmi se petlja, s kakšnimi ljudmi uživa. Se pravi, duhovni človek, kateri je
zrel in moder, ne gre na takšne skrajnosti. Nikoli ga ne boste videli. Pa ne zato, ker bi bilo to
slabo. Ampak zato, ker energija ne privabi takšnega duhovnega. Ker če bi bilo temu tako, bi
bil Jaz zagotovo na kakšnem partiju. Pa Me ni! Torej, Jaz bi bil prvi! In Nisem niti zadnji!
Torej, partiji so toliko časa, znajo biti aktualni ali pa živi, dokler posameznik ne začuti, da je
dovolj!
TEHNIKA: INFORMIRANJE VODE Z GLASBO (naredimo primerjavo: kozarec vode, ki je
izpostavljen razdiralni glasbi in kozarec vode, napolnjen z glasbo, ki podpira) – posnetek
1:13:26
Vendar, dajte vodo na en parti, pa jo dajte zamrzniti in dajte kozarec, predno jo uporabite.
In potem dajte kozarec poln ljubezni, katerega date ob krasni glasbi, ki vas vzdigne, kjer
uživate morda v času ljubezni in dihajte, mantrajte, oddajajte zvok v notranjost kozarca ali
pa ga samo držite, da začutite pretok teka energije. In potem zamrznite vse skupaj. Dajte
listke navzgor. Boste videli, ko boste pogledali pod mikroskopom, boste osupnili.
Ker ne samo, da se struktura vode spremeni. Struktura telesa se spreminja!
In ker je vodno telo, je enaki zapis. In ker je voda tako vsrkajoča in tako vse vpijajoča,
vpijete vse od vsakogar, od vsake znojne energije, od vsakega znoja, ki se pretaka preko
vas, se energija vpenja v vas.
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Ha, še ena dobra!
In ko vi spolno občujete in ko vi zaznojite, se vam včasih zgodi, da se vam kdo upira. Dajte,
vsi ste že šli skozi to! »Bljak, kdaj bo že konec? Bljak.« To pomeni, da vam njegova energija
ne prija, ne njegovo telo! Morda tudi, no. Ampak, osnova je njegova energija. Tisto, kar je. In
ta energija je moteča za vas in se vam telo upira in rečete: »Ooo, ne bi mu dala! Jaz ne bi to.
Jaz ne bi ono.« Ampak, tako to je.
Torej, enako se dogaja, pretok energije, tudi pri takšnih zabavah. Tako, da, rajši izberite
zabave takšne, ki vas sproščajo. Če so to partiji, pač, so to partiji! Ampak se zavedate, da
vstopate v polje, katero je povezovalno, katero je zemeljsko, katero je rušilno in
samouničevalno zaradi bitij, zaradi davnine, zaradi tistih, kateri se pripenjajo. Ker ni tukaj
samo glasba. Glasba je zato, da vas odpre, da vas vzdigne. Da se potem malce zadanete. Ko
se zadanete dobite tisto spodnjo podlago. Če se še malce priklonite, dobite še drugo
podlago. In potem ste v pravi postavitvi pravega življenja.
In če ne morete tega vse skupaj stransformirati, imate moralnega mačka. To pomeni, da
ste bili na nepravemu mestu, nepravemu času in da ste postali prevodniki in ujetniki prav
vi, čisto sami. Tako, da, izbirajte po svojemu občutku. Vendar, rajajte in uživajte tako, da
boste veseli.
Življenje je lahko lepa pesem, lepa igra, lepa postavitev, če jo znate sprejeti. V življenju imate
tako vse zelo preprosto, ko se boste samo naučili in ozavestili, da samo ste. Da ste samo
igralec. Da ste samo en prah v puščavi. En mali prah, ki ga skorajda nihče ne opazi. A hkrati je
prah na prah. Postavlja puščavo. Oazo miru, ljubezni in vsegá. Ste lahko pomembni, a hkrati
nepomembni. Ste lahko opaženi, a hkrati neopaženi. In tako zgleda to v večnosti.
Vendar, vse je vaše!
Življenje poskušajte začutiti. Ne pametujte, ampak se radujte.
Če vam je v situacijah težko – odmaknite se! Izstopite! Ker toliko časa boste v situacijah,
dokler ne boste ozavestili, kaj je prav in kaj narobe. Kaj vam daje srečo, kaj nesrečo. Kaj
vam daje življenje in kaj vam daje pogubo.
Zato vse izhaja iz vas, iz posameznika.
Poslušajte svoje srce, svoj občutek. Le tako boste srečni in le tako boste zaprli karmo, da se
ne boste več rojevali v tej ujetosti Zemlje. In ko izživite zadnji zapis, ko ozavestite tisto
nekaj, bo življenje postalo ljubezen, radost in harmonija in boste na koncu koncev se
odmaknili iz zemeljske ujetosti.
In toliko časa se duše rojevajo v rojstvo, v smrt, v razkroj, v popotovanje, dokler ne ozavestijo
in ne obstojijo za tem, kar si želijo, po čemer tudi hrepenijo.
Kakorkoli že. Jaz zaupam in verujem v vas, da boste vsi poslušali sebe.
In tako naj se tudi današnje potepanje, druženje in vse, počasi tudi konča.
Želim vam vse lepo in lepo, lepo pozdravljeni.
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