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VARANJE 
Vodi: Lana Praner, Brežice, 16. septembra 2017 
 
Takole. Končno lahko tudi v Našemu svetu rečemo – v vašemu dnevu dobro jutro ali dober 
dan, hkrati pa lepo, lepo pozdravljeni. Vsi Naši svetovi, kateri so bili povabljeni k sodelovanju, 
predvsem pa k poslušanju in razbremenjevanju, toplo vabljeni, da se nekako približajo še 
malce bliže temu Telesu, ker se tudi plasti v različnih svetovih pripirajo. In predvsem so 
danes povabljeni prav tisti svetovi, kateri so znani po besedi varanje. 
 
Danes je Meni pripadala ta čast tega sodelovanja, da končno, po dolgem času tudi Sam 
pridem na površje. In varanje je končno Moja tematika Mojega področja, katero ni ravno 
Meni najbolj blizu, Mi je pa najbolj fascinantno in zagotovo, zagotovo bomo skupaj podelili 
res tisto nekaj, kar vas bo privzdignilo, postavilo, sestavilo in vsekakor dalo novega pogleda, 
novega razumevanja. In predvsem upam, da ne boste prevečkrat jokali in godrnjali: »Jezus, 
pomagaj mi! Bog, pomagaj mi! Žena me je dobila, zalotila in še marsikaj drugega.« 
 
Kakorkoli že. Pravijo Mi preprosto le Zemeljski Kralj ali Zemeljski Vladar. Preprosto, Tisti, 
kateri so okronali Mene, so okronali vse vas. Tako skozi vero. Vendar, »osvoboditev« je 
končno v temu življenju tudi za Mene tudi uspešno prišla. Predvsem zaradi Naše Lanjuške, 
fizično zemeljske, katera je bila pripravljena Sebe žrtvovati predvsem za Mene. Velika vera, 
veliko zaupanje v Nekoga, kateri Ji je preko celega življenja Ji postavljal vse na glavo in 
povprek, Jo velikokrat spravljal v nered, v neprijetne situacije, ko je molila k Jezusu.  
 
Pa pride Sam Jezus, pa Ji pravi: »Ja, kaj pa jočeš, deklica? Saj te poslušam! Ne kriči, ker te 
slišim!« Pa Me deklica skorajda oklofuta: »Kaj se grem? Kdo, da misli, da Sem?« Pa pravim: 
»Jezus.« Pa pravi: »Ti, pa Jezus? Beži ven iz bajte!«  
Si morete misliti? Danes pa se Mi smehlja. Dobro. Zanimivo! 
 

Kakorkoli že. Pozdravljeni. 
Jerzus Mi pravijo v Našemu svetu. Jezus po vaše zemeljsko. 
In res, dolgo dolgo Me niso Moji privrženci dopustili, ker pravijo, da Sem 
premehak za vse, kar so postavljali in vse, kar Sem videl, doživel, prestal, 
pogledal in se prevečkrat usmilil, so dejali: »Dovolj je za Tebe. Nič več ne 
boš sodeloval, ker se ti vse smili in potem je tako, kot pač je!« 

 
Vendar, danes imamo res zanimivo tematiko. Upam, da Bom dobro prevajal. Predvsem 
tematika – varanje.  
Bil Sem na Zemlji in vem, kaj pomeni varanje. Sem v Vesoljnemu svetu in vem, kaj prenaša 
beseda varanje. Vendar, v Ozvezdnemu svetu, tam, od koder Sem doma, ne poznamo 
besede varanja. Pripadnost – da. Varanje – ne.  
 
Ampak, kakorkoli že.  
Varanje je pravzaprav lahko zelo zelo zabavno, ko ga pričnete gledati iz drugih zornih kotov.  
 
Varanje je nedozorelost. Obsojanje varanja je nezrelost. In kje potem smo? Na mestu! 
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Zakaj v Naših svetovih ni varanja? 
Ker Smo pripadni. Ker pripadamo. V osnovi pripadamo. In ker imamo spomin, ker Smo 
ustvarjeni z določenimi posamezniki – tako kot bi podali na vaši šahovnici eno kraljico, dva 
kmeta. Se pravi, to nekako približno gre skupaj. Vendar, tista dva kmeta sta razdeljena iz ene 
celote. In v Naših svetovih čutimo Ljubezen, čutimo to pripadnost. Čutimo to vez. In Nam 
nikakor ne pade naokoli, da bi pogledali k sosednji mizi ali pogledali v sosednji dom in se 
morda poigrali z mislijo: »Kako bi bilo, če bi bilo?« Tega ni! 
 
Pa veste zakaj? 
Zato, ker tisto, kar imamo, imamo v popolnosti. Je to tisto, kar diha z nami, kar živi z nami, 
kar nam daje življenje, kar nam daje ljubezen, kar nam daje popolnost življenja. In vse tisto, 
kjer dihamo drug z drugim, daje harmonijo, daje ravnovesje. In se drug ob drugem zbudimo 
in Smo srečni in ne nesrečni. 
 
Vendar, Jaz Sem še vedno malce zemeljski. Še vedno rad pogledam lepo žensko! Ampak, to 
ne pomeni varanja. Še dobro, da nekatera dekleta, katera so prešla v Naš svet, so to 
prestopila.  
 
VARANJE JE SAMO NA ZEMLJI 
 
Varanje je samo na Zemlji. In veste zakaj? 
Zato, ker je polno neharmonije, neravnovesja, nesprejemanja in zaradi ljubosumja in 
kljubovalnosti dobite vedno znova upor, odpor, gnev in bolečino. 
 
Ko Sem bil Jaz še na Zemlji in ko Sem bil še v fizični materiji, Sem živel z neko Margerito. Bila 
je popolna žena, ki Me je davila na kvadrat. Ljubosumna in bolana. In veste zakaj? Zato, ker 
Sem imel postavo! Jaz pa Sem bil vedno tako, da Sem se rad razgalil. Pa kdo danes, v 
sodobnosti, se ne razgali, pa, ali imamo telo ali ne? Telo je telo! 
 
In skozi to Sem dojel, da ne želim imeti osebe ob Sebi, ki Me bi davila, dušila. Ob kateri bi 
dejal: »Ha, ha, ha – pa daj no!« Ne ljubi se Mi! 
In Sem ji dejal: »Ti si poišči tistega, s katerim boš dihala! Jaz pa si bom izbral ljubezen Svojega 
življenja.« 
 
In tako Sem stopal naprej. In dobil tisto, kar Sem si želel. 
 
VZOREC VARANJA POMENI VZOREC LASTNIŠTVA 
 
Ampak, na Zemlji imate simpatičen vzorec.  Vzorec varanja pomeni vzorec lastništva. 
Ko Mi je Oče dejal, da se v obstoju nikogar in ničesar ne smeš lastniniti, Mi je dal 
najmočnejšo popotnico. Zakaj? 
 
Dejal Sem: »Oče, zakaj?« 
»Zato, ker se boš ugonobil!« 
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Tedaj nisem hotel razumeti, ker Mi je bilo to tako simpatično, da Sem se pričel smejati in 
krohotati. In Sem dejal: »Ma Očka, pa daj no! Pa kaj se pa greš? Pa če bo to res tako, pa naj 
bo tudi to!« 
 
Pa se Očka ni ravno smejal. Potrepljal Me je po roki, pa dejal: »Čakaj, čakaj Sine Moj, ko 
prideš v Zemljo. Zapomni si to, kaj Sem Ti dejal! Ljubi. Imej samo tisto, kar LJUBIŠ in kar ljubi 
Tebe! Le tako boš srečen in ne nesrečen.« 
 
Pa dajmo. Pa smo zavihali rokave in prišli v zemeljski svet. 
Zemeljski svet pa je tako poln. Tako, kot bi prišli v igralni peskovnik, kjer se vsakdo igra, kjer 
vsakdo kriči, ker je vsakdo sam samosvoj.  
 
Ampak, veste, da je Zemlja zabavna?! Pa veste zakaj?  
Zato, ker ljudje preprosto so, kar so in ne morejo več skriti. In niso več dvojni. Ampak, 
samo so. 
In če so ljubosumni in posesivni – normalno, da to energijo predajajo naprej in dajejo pod 
oblast vse. Potem imajo izgovore na drugi strani: »Pa saj sva se poročila!« 
 
Kaj ste vsi tisti, ki ste poročeni – kar nekaj vas še vidim, da ste. Nekaj jih bo šlo narazen. Nič 
bati! To je super! »Super – truper«, pravi Lanjuška. In veste zakaj? Ker boste končno zadihali. 
In končno se boste prenehali godrnjati, jokati, tečnariti. Super bo! Boste videli! 
Morda boste malce cvilili na začetku! Ampak, kdo pa ne cvili?  
 
Cvilite zato, ker vas je strah! 
»Kaj bom pa jaz jutri oblekel?« Dobro, moškim je lažje, ker imamo srajco ali – kako pravi 
Lanjuša? »Gate!« Gate. Moški imajo samo gate! Simpl smo, ja!  
Mi imamo take rjuhe, rjuhe, cote. To pravi Ona. Pa so Naše obleke in oblačila dosti bolj nobl, 
kot so pa vaša! In veste zakaj? Zato, ker so praktična! 
 
Veste, Mi imamo plahte, tako kot pravi. In praktično za uporabo! Veste, tudi za tiste reči so 
uporabne! Ker, če se človek spravi v tiste reči, ko je tista kemija in ko vse teče, je res prav 
fajn, veste.  
 
Pri vas pa imate en pas. Pa drug pas. Pa dejansko gumbe, zapete do vratu, da vsi trebuščki 
pašejo notri, tam, kamor morajo pasati. In da vi to vse od, odflenčkate in odvežete – pa 
človeka že volja mine! Pa veste zakaj? Ker, ko vlečete tiste gavtrce navzdol, pa tiste hvače 
navzdol, ko so vse tako ozke, ker je to pač inn, že potrebujete žensko, da dá noge na vas in 
vas sleče. In vsa energija erotičnosti nekam gre. Saj veste, splava. Ker jo pač ponucate. 
Porabite. 
 
Tako, da, Naše plahte so veliko bolj uporabne. Tako, da upam, da bo v sodobnosti prišlo, 
morda med duhovnimi, kakšne, take, morda bolj nobl kiklce, takšne kratke in uporabne. 
Boste veliko bolj uživali v temu, ker vas nič ne bo vezalo. In boste, samo boste – kar naenkrat 
se boste znašli na koži in kar naenkrat pride skušnjava. Da. Skušnjava! To je dober izraz! 
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Pa veste, ko se vé, da se pride do nečesa tako, na hitro, kaj si vi mislte, kakšna skušnjava je 
šele to? Pa kaj si vi mislte, kakšna erotika je to?! In ko moški gledajo ženske – ne moškega, 
ženske! Ker tako je pač ustvarjeno v prvobitu in tak, tak naj bo!  
In ko moški gleda žensko, vsekakor je najprej v fazi razmišljanja. »Ooooo, noge! Aaa, perilo! 
Aaaaa – modrčki. Kako bi bila, če bi bila?« In normalno, da je to že adrenalinski šport. In ko vi 
gledate žensko, ki je urejena ali pa drugače urejena v svojih merilih, vsekakor moškemu dela 
najprej bujna fantazija.  
In ko nam dela bujna fantazija, normalno, da se odzove telo! Saj smo moški! Potem nas pa 
žene obsojajo, ker pač razmišljamo: »Kako bi bilo, če bi bilo?« Potlej je pa jok in stok in krik, 
saj tak je bilo na Zemlji.  
 
»Pa kaj gledaš tisto fračo? Pa kaj maš za gledat njo?!« 
 
»Ja, pa saj jo ne gledam! Saj jo najprej razmišljam. Potem jo gledam. Potem jo še bolj 
pogledam. Potem se že zagledam. In potem sem že tam, kjer sem!« 
To je skušnjava!  
 
Ampak je lepo! Če bi se nekako zaznamovali v takšnem etru, da bi nas vse skupaj dvignilo. In 
potem pomislimo: »Uu, ta je soseda! Iiiii, ta je sodelavka! Uuu, ta je pa šefica! Mmm, morda, 
če je šefica, imamo še kakšne koristi?!« Ampak, če se dobro odrežete, drugače ni koristi! 
Verjemite! Boste odpadli, kako pravijo?, kot knof od gat. Dobro! Ta je dobra! Tako se vam 
zgodi.  
 
Ampak, gorje vam, če ste pa predobri! Potlej šele imate vi težave! Pa veste zakaj?  
Ker taka ženska, ženska vas ne izpusti, ker ona hoče še. In ona hoče še. In ona hoče še več! In 
potem ne samo enkrat. Bi ona dvakrat. Potem bi že kar prišla domov. Pa moški reče: »Eeeej, 
ustavi malo konje! Jaz imam ženo, pa deset otrok! Kaj si ti nora? Ne moreš k meni!« 
Ona bi že kar v posteljo prišla! Tam, malce vmes. Saj veste, tako se pač prične. In potem so 
eksplozije. 
 
In ta ljubica ti še upa reči: »Pa kaj pol, če si oženjen! Saj je za obe dost!« O, u redu!  
 
Ampak, veste, včasih je res bilo tako. 
Ko smo bili še v času zgodovine in ne v tej zategli duhovni, moralni sodobnosti, je dejansko 
bilo tako – prišel si pač mimo in če ti je bila kera všeč, ti je dala že znamenje, da si ji všeč in 
hops-hops in tako je pač bilo. Dokler se pač nismo zavezal. In dokler smo delali hop-hop, 
malo tukaj, malo tam, smo si ustvarili karmo, zapis, ker smo vzeli vse. Ker smo od ženske 
vzeli energijo. Ta energija je pa zapis. In energija od ene, energija od druge, energija od 
tretje, od desete in od petdesete – žal, Sem jih imel malo manj. Ampak, vseeno, saj veste – 
moški je moški. Če nič drugega, pa se vsaj pohvalimo, da smo skupni moški, da znamo nekaj 
naredit. Pomeni, da imamo na koncu lahko petdeset žená v enemu življenju.  
 
Ampak, pač – bil Sem mlad. Bil Sem igriv. Bil Sem živ. Bil Sem takšen in drugačen. Dokler Me 
niso zakonsko ugonobili. 
Ampak, tisti duhovi, tista energija rata duh. Ta duh, Jeeeezuuusa, ta duh pa pride v sodobni 
čas. In pazte to! In ta duh pride v sodobni čas zato, ker se duše srečajo. Normalno. Če Sem 
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pogledal Lanjuško v zgodovini, kot kakšno – kako naj Se izrazim, da Jo ne Bom užalil?, ker Mi 
lahko prileti kaj navzdol, kakšno seksi bejbo, kot pravite v sodobnosti. Ker to je sodobni izraz. 
To so »bejbe«! To so ženske. To so zadetki. To je vse tisto, kar pač sodi v, v, v sodobni čas. 
Ampak, tako pač je. 
 
In ker se midva v davnini, tam nekje, poznava, pride tisti duh in se prelije preko nje. Ker, 
volala, tako je bilo, ko se je Ona postavila v zgodovini, a ne. In tako je bilo, ko je Meni 
zavrelo. In Sem Jo vzel. To je bila zgodovina. 
In potem se ponovi. In ta duh zopet na njo. In zopet tista skušnjava. In Meni naredi: »Volala. 
Pa midva se poznava, bejba!« Normalno, da se poznava. In moška pamet odide stran. Jo ni 
več, veste! Pozabite na moško pamet, ker razmišljamo, pač, s posebno glavo.  Tako pravite, 
ne, tam spodaj – ne zgoraj. Ampak, to je dobro! Ker tam ni obsojanja. Tam je užitek, 
poželjenje, skušnjava in pač, sam življenje. In potem se zgodi, kar se pač zgodi. Ker tisti 
nalitek me mami, me vleče. Pravi: »Daj, me vzemi!« 
 
In potem – kaj se zgodi? Če nisem pri pameti, sedem na mino. In jo imam. In jo znova imam. 
In, pač, to so skušnjave, drage moje. To so skušnjave od vas. Ker ženske dajete. Ženske se 
delite. Ženske ste krive, da vas moški opazimo. Pač, nismo samo moški krivi, ampak ženske, 
ker delite tisto nekaj. In potem se vse vname in vsem vzplamti.  
In tako je v enem življenju. Je v drugem življenju. V tretjem je še močnejše, ker sta že dva 
duhá, ki se sparita. In, vsekakor, na koncu rečem: »Da, vzamem te!« 
 
Ampak, ko jaz pridem pred svetniški sij, kaj mi pa preostane drugega, ko se poročim? Ko 
rečem: »Da, draga. Zvest ti bom, ker tako VERA PRAVI. Pravi vera: »U, ne seksat! Samo z njo! 
Ne varat! Buu, če boš varal, te bodo obsodili.«  
Mhm. Ampak, moški smo si izborili pravico – končno nekaj pametnega, pred ženami! In veste 
kaj? Napisali smo sveto Biblijo! In smo si preuredili par besed, par stavkov: da nam je žena 
zvesta; da nam je žena dana; da nam očisti noge in podplate in vse, kar pač sodi zraven. 
Dobro si preberite Sveto pismo, ker je pisano za moške, veste!? In to je bomba!  
 
In potem, ker hodim v cerkev in pravim ženi: »Pa ljubica moja zlata, pa kaj se kremžiš? Pa saj 
v bibliji piše, da jih imaš lahko več! Da žena je pač samo človek, jaz pa sem moški! Ha, draga 
moja, in če sem jaz moški, ti pa samo človek, to pomeni, da sem kuul, da sem fejst.« 
 
In tako se dogaja iz življenja v življenje. In ker so pač ti duhovi in nalitki tako močni, srečam 
sredi Ljubljane, ko se peljem po Ljubljanici. Saj veste, Jaz se lahko peljem, ker Jaz Sem, pač 
čudak. Hodim po vodi. Polzim po vodi. Plešem po vodi. Imam ples na vodi! Vse imam. Pa 
veste zakaj? Ker pač Sem samo Duh. 
Ena Mi je nekoč dejala: »Pa ti si samo en – oprostite izrazu!, ampak, pač moram ponoviti – 
en kurčev Duh, ki Meni soliš pamet, kaj je prav in kaj narobe!« Si morte mislit? Jaz pa plešem 
po vodi. Pa tako slaven. Pa tako inn in oh in sploh!  
 
Si predstavljate, koliko bejb bi Jaz lahko imel? Si predstavljate? 
Ni žene, ki Mi ne bi prišla nasproti! Ker Jaz Sem inn. Ampak, to, v sodobnosti je najboljše. In 
bolj, ko ste v ospredju, ma boljši ste! Ker vsaka želi biti vaša! Mhm. Si predstavljate? Ko vsaka 
želi biti vaša? Ko mogoče, morda pa kakšna je vaša, ko njeno energijo poberete v sebe in bi 
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jo pobral. In bi jo prinesel domov. In potem, če je žena malce bolj zaznavna, začuti, da sem 
jaz malce drugačen. In pravi, veste: »Ti si pa malce drugačen!« »Ho, hoo«, sem si mislil, »ho, 
hooo, ko bi ti vedela!? O, ho, hooo. Tako mi je bilo fajn!« Veste, na mizi, na stolu, na sedežni. 
Ho, v sodobnosti na avtu, na havbi. Uuu, še v prtljažniku! Pa kaj si ti nor!? Normalno, da sem 
drug! Uuuuh. Ko pomislim, hm, in pogledam ženi v oči in pravim: »Jaaa, jaz sem danes, uu, 
kul!« In če si predstavljate, v sodobnosti, ha, ko se ga še malo zadanemo, u, hu, hu in ko je 
vse samo še high – koliko vsegá, deklet podam na sebe. Morda tudi kakšnega, hm, pač, 
moškega? Ha, kdo bi vedel? Res prenašam energijo in mi je faajnn, ker sem potešeeen. Ker 
sem car! 
 
Saj veste, več jih maš, več veljaš! Tak pač je, v sodobnosti. 
Ampak, tista moralnost pa nas začne malce – kh, kh, kh – saj veste, tist, ohh, moralni maček! 
In potem te pokliče ljubica. Ker v sodobnosti imate telefone in jaz ga imam in rečem: »Oo, 
ljubica. Ne me klicat!  A veste, pri ženi sem doma, pa pr otrocih.« 
 
»O, ljubček.«  
»O, ljubica! A ti si že domaaa?« 
Veste, tak ga sračkamo sodobni moški!  
 
Še dobro, da Nisem v sodobnosti porojen, ker bi imel veliko skušnjav! Ker, saj veste – Džezus. 
Uuu. Vo la la! Ah, mislim, da bi moral imeti betonski zid okoli Sebe! 
 
Veste, včasih je to fajn. Dokler ne pride tisti moralni maček za teboj, tisti mali črv, ki reče: 
»Uuuu, ko vsaj jaz ne bi tiste! A veste, uno sem pa imel tam spodaj, ampak, tista je bila 
poročena. In tista ženska se mi je predala. In tista ženska je dala meni vse. In ker je dala meni 
vse, moškemu doma ni več dala. Normalno. To pride tisti ciklus, saj poznate: »Kaj mi nauš 
dala? Pa kaj si ti nora? Pa jaz hočem!« Žena pa misli: »Joj, kak je blo z Džizusom fajn. Ho, tak 
je blo super! To je bil moški! Res me je začutil. Mhm.«  
 
No, in takšna godlja! In tistemu nečemu pravite varanje tam, varanje tle, varanje tam dol, 
varanje tam gor. Pa saj veste.  
 
S POROKO SI NAREDIMO UROK 
 
In kaj v resnici iščete? 
Najprej ste nori, ker se poročite. Res ste nori! A veste zakaj? Zato, ker si naredite urok. 
Ampak, ok. Če se že poročite, vsaj preberite si, kaj bo tisti kaplan, župnik ali kdorkol pač 
povedal nekaj dobrega. Poslušajte besede. Ker, veste, zvestoba do groba je uuuu. To je, to je 
že urok, ker se zavežete, ker se zaobljubite. 
 
Ampak, veste, kaj je najbolj krasno? Veste, kaj Mene fascinira? 
Ker, ko delamo cerkvene poroke, včasih nekdo res iz srca prosi in pač grem malce naokoli.  
 
In kaj se zgodi?  
Saj veste, fešta naredi svoje. Zadovoljstvo naredi svoje. Potem pa, pride pač moški, ki je 
okrancljan, ki je ženin s posebnim kranceljčkom in gvantančkom. Pač pride do tega, da gre na 
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stranišče. A ne, žene? In tam ga počaka neka ljubezen bivšega svetá, bivšega časa. In kaj 
drugega? Saj veste, kaj! In to že na poročno noč! A vi veste, da je takih 39 procentov?! Že v 
dveh urah se dajo dol, tam zadaj, ko se še ni nič ohladilo. Ko še ni prišlo niti do tiste zlate, 
kakšne poroke!?, do poročnega potepanja. Ko pa pridete do tam, je pa zopet kalkulacija. 
 
Dobro si zapomnite! 
Od danes dalje boste vsi ljubosumni! Nobeden se več ne bo ženil. Nobeden ne bo več 
nikogar spustil niti na stranišče, ker tam se največkrat kaj konča in naredi in tko naprej. In 
veste zakaj? 
Ker boste z drug drugim, z roko v roki hodil tudi to delati in drug drugega se boste pripeli s 
kakšno ketno ali lisicami. Jaaa, vi imate tiste policajske lisice. Te so najbolj seksi, če jih seveda 
znate uporabljati ali pa odpreti. 
 
Se pravi, od danes dalje ni več samostojnosti. Ker, ker ne bo več samostojnosti, ne bo več 
varanja. In ker ne bo več varanja, ne bo več porok oziroma boste ostali za večnost večnosti 
skupaj. To je super!  
 
Ampak, veste, to ne gre!  
Ker je moment, ko morate partnerja spustiti. Mora iti v službo po denar. A veste, pa če nič 
drugega, dragi moji, mora iti tankat konjička. Ali ona ali on. Pa če nič drugega, mora iti na 
kavo. Če pa nič drugega, imajo pa podaljšane sestanke. Ampak, v sodobnosti, dragi moji, je 
največja atrakcija med službo delati te reči! In potem pridejo ob točno določeni uri in pravijo: 
»Da draga, doma sem. Ampak, jaz ne morem. Veš, hhhh, saj veš, hhhh, prazen sem. O, kaj ne 
razumeš? Daj, pusti me pri miru!« 
 
Veste, to gledamo vsak dan. In Jaz tega ne obsojam. Jaz pravim: »Da Bog dá, da je še več 
tega!« Pa veste zakaj? Ker ste nepravi skupaj. Ker, če bi bili pravi skupaj, bi bila med vami 
osmica, bi bila ljubezen, bi bilo vse v popolnosti. 
 
A veste, tista osmica, ki se zgradi od srca na srce in nazaj, ko se dva povežeta, ko sta tista 
dva res high v pravem pomenu. Tista ljubezen! Ne tisto, ko se ga malce zadanete. Ne, ne, ne 
tisto! Ampak, ja, nehaj no, se pravi, to je tista ljubezen, tista povezava. In ko je tista 
povezava, znorijo vse čakre. Veste, saj veste, sedaj so vas že naučili. Če nihče drug, zagotovo 
Lanjuška! 
 
Saj veste, čakre so bitja, ki spijo, ki ležijo, ki so vsi high. Uh, spi. Si predstavljate, ko to 
znori? Ko se vsem čakram zmeša? Ko vse čakre zblaznijo? In vse čakre se medsebojno 
povežejo in se vsa bitja medsebojno sparijo? Normalno, da ste v svetih nebesih! 
In to morate imeti na Zemlji! In ko srečate to in ko imate to, beseda varanje odpade zato, 
ker boste dihali drug z drugim. 
 
Ampak, ker vi želite, huu, hoo, vse to, pa ne razmišljajte, da morda morajo funkcionirati vse 
povezave, od zgoraj do spodaj, saj veste, tam nekje – sedajle Sem ravno v kiklci, sedaj ne 
Smem opevati, da je kaj spodaj! Ampak, saj veste, kako to gre. Se pravi, ko pridete do te 
točke, da si priznate, kaj sploh iščete, boste dojeli, da je 90 procentov za koga, zakona!, 
brez smisla. Res, no! Ne se Mi smejat! 
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Poglejte seb v oči. Bodite iskreni sami pri sebi!  
 
Ali ste srečni v vezi? Neee.  
Ste pogojno srečni? Jaaa. 
Se prilagajate? Jaaa. 
Se podrejate? Jaaaaa. Za kva pa? Zato, da bom ugodil, ugajala. Imam otroke. Imam partnerja. 
Imam vzgojo. Ampak, veste, moj partner zvečer, ob osmih, že zaspi. Va, le za kva? 
Mojemu partnerju ponoč ne funkcionira! Ja, mogoče je pa čez dan petkrat na dan, pa res ne 
more še v šestem. Mislim, ženskaaa. Haloooo!  
 
Ali pa obratno. Saj ženske tudi niste takšne cvetke, ne! Ne bom dejal vse. Ampak, so kakšni 
zvončki in biserčki in cekinčki vmes, ki so pa take, živahne, saj veste kako. 
Ampak, če so bile v davnini živahne, v enem življenju, v drugem, v tretjem, v petem, v 
desetem – verjemte, da bodo tudi v pettavžentem življenju! Še dosti več, ker se bo vse spelo 
skupaj! In taka žena, hm, vsekakor rabi. In tak moški, hu, hu, hu, še kako rabi! 
 
Ampak, veste, da varanje sploh ni tako slabo. In veste zakaj? 
Zaradi tega, ker, ko moški spi – ne spi! Spite z ženo! Morda s kakšno ljubico, ko prespite noč, 
zato Bom dejal, da takrat spite, drugače seksate. Ker pridete, se pa tok, tok, tok, tok po po 
poseksate, ne po po poparite. In potem je konec. Se morda hitro stuširate, oprhate – seveda, 
če vam to sploh še znese in potem tečete. Zato ne Morem dejati, da se ljuuubite, ker se 
redko keri ljubite. 
 
MOŠKI Z VARANJEM PREVZAME KARMO, ZAPISE, SPOMINE DRUGE ŽENE 
 
Ampak, pazite to! 
Veste, zakaj je varanje dobro? Zato, ker tisti duhovi, saj veste, tisti spominčki, žena deli 
energijo. Moški jo dobi v sebe. In ko se to znova spari, morda moški dá ženski njeno 
polovico ali pa njene kose nazaj. Vsaj to! 
Ampak, moški se na ta način končno razbremenimo. Končno se razbremenimo!  
 
Ampak, kaj vi veste, ko mate ženo v sebi, kaj se vam zgodi? 
Res vas meče še na druge žene. To je dejstvo. Ampak, zgodi se –  dobite njeno karmo, njen 
zapis, njen spomin. Iiiijaaa, ko vsaj tega ne bi blo! 
 
Veste, ko so reptili postavljal program, so se tukaj močno uštel. Tukaj, če bi bil sedaj v 
sodobnosti, bi dejal: »Jeeee, dam za pir! Dam za pivo. To je to! Ker so se nasračkal.« Niso 
planiral, da dobijo zapise! Veste, ko dobite duhá v sebe, ko uživate od energije, od strasti, 
od blaznosti in vam pride, poberete njeno energijo v sebe. Gorje, če ji njej ne pride, ker 
boste težko kaj uskladili!  
 
Ampak, veste, kaj se nam zgodi? 
To na nek način je krivica. Mogoče so reptili narobe razmišljali. Ampak, ko jaz dobim njeno 
energijo v sebe, postanem drug moški. Normalno! Saj pridem z ulova. In ko ta ulov se 
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materializira, dobim njeno – ne, ne Smem (šepetajoče: Hotel sem reči »sranje«) – njen zapis. 
Si morte mislt? In naenkrat jaz živim njen zapis! 
Ona cveti in čaka kot bubica, jaz se pa spotikam. In ker ne vem, kaj s tem zapisom, se kar neki 
dogaja z mano. Ta kaarmaa! Pa to je samo spomin. 
 
No, in sedaj, v sodobnosti, ko sem malce bolj inteligenten in malce mam višji IQ ali YQ – 
karkoli pač imate tukaj na Zemlji, sem inteligenten in sem se odločil, da dam nazaj. Ja. OK. 
Odločil sem se, da bom ženskam dal, kar je od žensk, nazaj. OK. 
 
Delam tehniko Partnerske razveze. Saj poznate, kerega leta dni nazaj, že leta, leta, leta 
nazaaaj, je bilo predavanje Partnerske razveze. To je blo eno najbolj plodnih predavanj! Ali vi 
veste, da se je zaradi tega predavanja ločil večina ljudi? In je blo fajn. Zato, ker vsaj 30 
procentov so se pobral. Ostalih, ne vem, 70, je še vedno v istem programu in dobijo isti 
vzorec. Ampak je blo fajn. To je eno najbolj gledanih oddajic zato, ker razmišljajo, kako bi to 
pobrali. 
 
In ker sem, pač, poslušal nekoga tedaj, sem se odločil narediti tehniko Partnerske razveze, po 
tistih tehnikah. In veste, da mi je bilo fajn zato, ker sem končno malce razbremenil sebe. In 
več, ko sem se razbremenil, bolj sem dihal. In naenkrat je bilo v mojem telesu vse prazno. In 
skušnjava na vidiku! Ha, če sem to očistil – dajmo, še malo se nafilajmo. Dajmo se še malo 
podpreti! Kaj, ko bi mi gledali uno sosedo? A veste zakaj? Bom pogledal sosedo, pa jo dal dol. 
Zato, ker me je moški, njen moški ponižal. Ker je on zmagal na stavi in me je imel za bedaka. 
 
Priča. Dva dni nazaj, da ne boste mislili. Ko so šli za neko kolajno, ali bo Slovenija imela zlato 
okoli vratu ali bo imela kaj drugega, Sem gledal prav ta primer. Simpatično! In ker sta nekaj 
stavila in ker je eden izgubil in tisti, ki je izgubil, je potem položil njegovo ženo. Za kazen! 
Ampak, mu je fajn. Ampak, pozabil je, da se zgodi zapis. 
 
Sedaj nekako približno veste, kaj pomeni varanje.  
Ampak. Vsi v življenju se srečamo s tisto skušnjavo. Tudi pri Nas! Da ne boste mislili, kak je v 
Našemu svetu lepo. Dragi moji!  
 

V Našemu svetu se morate šele pošlihtati tukaj, urediti 
tukaj in dol tudi, da navte mislili! 
Ker tam, v Našem svetu, dragi moji, beseda varanje bi bilo 
na kvadrat premalo. 
 
 

 
Si morte mislti, da pridejo konjenica golih žená – oj, aj, aj, z samo enim praprotom in z eno 
dekoracijo in so gole. Dragi moji, ko Sem Jaz to videl, Sem se zamencal. Verjemite! Oh. 
Kakšna beseda varanje?! Ha, ha, ha. Uf. Težka bi vam bla! Verjemte! Ampak, to so pač žene, 
ki so ubijalke. In če se takšni ženi približate, si lahko mislite, kaj bi naredila z vami?! Hm. No. 
In beseda varanje. Si predstavljate, da, da krdelo lačnih psov Zemlje spustite med njih? Od 
njih ne bi ostalo nič. Od konjenice ja, vse bi ostale. Zato, ker imajo program. 
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Veste, ko, ko se človek postavi, kaj želi in kaj hoče, se vse naredi – tudi skoki čez plot, tudi 
poroke, tudi ločitve, tudi… A, tudi otroc ratajo in nastanejo. Uf, če imate le srečo. Pa imate, 
recmo temu srečo, dovolj energije in dovolj dogovorov, jih lahko nastane malo tukaj, malo 
tam. Veste zakaj? Zato, ker so spet iste energije davnine. 
 
In to je začaran krog. In ljudje – Jaz sočustvujem z vami! Resnično sočustvujem z vami. In 
veste zakaj? Ker vam je težka. Ker, ko nekoga srečate, ki ste ga imeli, ali ste ga položili ali ste 
ga masirali, ali ste ga mazilili. Pač, v zgodovini se je delalo marsikaj! Lahko pa, da ste mu 
samo kuhali. Ha, ha, ha. Lahko, da ste bili sodobna kuharica kakšnemu na poziciji? Tako je 
bilo včasih. 
 
In kaj sedaj? Enaka zgodba! Si morete mislit?  
Pridem v kuhinjo, pa jo vidim v kuhinji. Seveda, duh se zbudi. Zapis se zbudi. In kaj bi se mi 
lahko zgodilo? Beseda »varanje«. Na konc koncev se moški resno vpraša: »Ali je sploh 
pametno in modro se sploh še vezati?« 
 
Nič čudnega, da marsikdo reče – veliko jih je, ne vzemite si do srcá! Pač, a, a, glasno 
razmišljam! »Nočem več ženske. Hočem moškega! Ker ženske so tako zelo zakomplicirane. 
Ker ženske se delijo. Moški, hm, moški pa ne! Pa mi je lažje z moškim.« 
No, tudi to je izziv. Ampak, tudi to je fajn! 
 
Ampak, veste, še vedno, ko gledate na telo, je moško moško. Ampak, v resnici je pa nekje 
ženska moško. Se pravi, spet te podlage.  
 
In to so, to so sam energije.  
 
Veste, energija je samo en tak, čuden energetski stvor, ki se giba, ki ima spomin. In nič 
drugega. In to je samo en program. Veste, kot bi en CD notri dali v kasetofon ali pa…   
Uu, ko Sem večkrat prihajal v odraščanju navzdol, je imela kasetofon. Veste, tisto kaseto 
daste noter in če jo narobe obrnete, se vam še vratca zlomijo. In potem se pritisne na gumb 
in se snema. Naute verjel, enako se dogaja vsem nam. To je krivica! 
 
Jaz se Bom pritožil Očetu! Jaz se Bom pritožil Bogu in Bom dejal: »To je krivica! Ker moški 
postanemo nosilci ženskih energij! Za kva že? Zato, ker razmišljam s spodnjo glavo?! In če ne 
razmišljam s spodnjo glavo, se pač kar zgodi in jaz dobim njeno energijo.« 
 
In potem pridem domov in reče: »Varal si me! Hooo, oh.« 
Si morte mislt – kakšna groza! 
 
PETICIJA BOGU PROTI LASTNINJENJU DRUG DRUGEGA in DA BESEDA VARANJE ODPADE 
 
Jaz res, Jaz Bom danes napisal dopis in se Bom pritožil Bogu! Resno! In Bom dejal – dal Bom 
peticijo. Mogoče se bo hotel kdo od vas podpisati, da izpodbijamo zakon Matere Narave, 
da varanje odpade in da si ne bomo več lastninil drug druzga.  
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Sam povem, da znamo uspet, če nas bo velik. Ker, če nas nau velik, če bom Jaz samo eden 
tam dol delal: »Auuu, auuu«, po mojem Me Bog ne bo opazil! A ne, Lanjuška? A? Veš, 
Lanjuška pravi: »Veš, Bog pa ne pride v Mojo sobo! Ker Boga ni v Moji sobi, veste!« To je 
enkrat Mi rekla. Si morš mislt?! Jaz prpelem Nekoga, Ona reče: »Oooo.« Potem ga pa malo 
bolj pogleda, pa nardi: »Auuu uu, mm, mhm.« Tudi tam bi se zgodilo varanje!  No, da ne Bom 
zašel. Veste, včasih si Jo malo izposodim, ampak, ko je pa tako simpatična, ko se kremži. 
Ampak, ja no, nehaj no! E, dobro. Gremo dalje. 
 
Podpis peticije proti varanju, da, da se dopusti, da varanje, beseda »varanje« odpade. To 
bomo nardil peticijo. In bomo ob pol polnoči pognal peticijo gor v Nebo. Verjemte, ker Un 
gor je kriv, ne Jaz tuki dol! Un gor!  
Veste, to poslušam. »Bog je kriv. Bog jo je poslal. E, Bog je skušnjava! E, Bog. Bog. Bog.«  
Bogi Bog! Po Mojem bo padel dol iz satelita! Zagotov! Verjemte! 
 
Ampak, Jaz Sem se odloču, da Bom Jaz besedo »varanje« sesul. Veste, saj poznate besedo: 
»Jaz te bom sesul, če ne boš tako, pa tako!« Ja, to je, to je vaš sodoben žargon, veste. To ni 
nič drugega, ker Jaz Sem postal sodoben. Veste, Jaz Sem high! Jaz Sem pač moški. Jaz Sem 
lahko moški v vseh pogledih, ker sodobnost mi to dopuša. Veste, dva tavžnt let nazaj, če Sem 
se Jaz odloču, da bom varal, Sem glih tko varal. Ampak je blo lažji, veste. Ker, hiter Sem dobil 
po tintari. Če ne druga, so te skurl. Res! Res. Ker varanje je blo škodljivo.  
 
Veste, in saj, če sem imel kot moško podlago, je blo še dobr, veste. Ker Jaz sem lahko rekel: 
»Jaz nisem bil kriv! Ona me je zavedla! Veste, tista zadeva me je zavedla. Pa s tistimi 
dekolteji.« Mislim, čeprav so ble zaprte do gor, a veste. Ampak, dvatavžnt let je še vedno 
nardila tako, ne. Ampak, če sem bil jaz brihten in sem rekel: »Ona me je zavedla!«, so jo skurl 
njo, ne mene. Jaz sem pa ostal Jack, veste. Ha! 
 
Ampak, veste, če sem to naredu v davnini, si morte mislt, kva šele sedaj nardim? 
Ko vidim ženo, ko ona nardi: »Oouuuv.«, jaz nardim: Huuuu, aa, ne, ne, a, ker se spomnem, 
ker sem na vrsti jaz za kurjenje, veste. Takrat se je ona skurla, zdej bi pa mene skurl. In, to so 
te energije. To je samo neko, ho, saj veste. Ampak, sami spomini in sami ukazi. In poj mi en 
reče: »Ne varat!« Pa kak nauš varov? Kamorkol jumbo plakat pogledam, so same bejbe gor! 
Ja, normalno, da je skušnjava! Kamorkol greš v kiosk, pogledaš revije, pa saj so same take, 
hude bejbe! Ja, normalno, da bom varal! 
 
Normaln. Pridem domov. Pa mam kakšno normalno, krasno lepotico doma, brez tistih 
retruširanih programov in je natur. Normalno, taka, da jo primeš, da jo buuh. Nardiš uup. 
Taka, ta prava, ne! 
In jaz vidm, pa se spomnem – sej, zakaj pa ona nima take, zakaj ima pa tako? Zakaj pa nima 
taku šlang, veste? Ampak, a veste, da je užitek imet žensko, ki jo primeš, ki jo kej je. Ne, da te 
kar oskubi tam nekaj. 
 
Veste, nekateri so privrženci, ki so mal podhranjene. Veste, tiste suhe. Ampak, tudi to ni fajn, 
veste! Ker, če je preveč koščena in delate tiste zadeve, se človek lahko oguli. In potem pride 
oguljen domov. Normalno, da žena vidi, da si oguljen! In kaj mislite, da nardi? »Kje se s pa 
uu…? Kje si se pa u…? Kater, bl...?« In je že tam. In spet varanje. In pol si še upa grozit, ker si 
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že tko ubogi jaz, brez kocin, ker si ogulen k una uskubljena kura! Že sam se sekiraš, ko se 
gledaš. Seveda, če nisi že prej zdepiliran. Zato obstajajo sodobne depilacije moški! Moški  
razmišljajte!  
 
Ti pol še grozi, da se bo ločila. Si morš mislt? Sam se boriš s svojo frizuro in ona ti gre, 
oprostite izrazu, težit!  
»Jaz grem! Varu si me! Blje, he, he.«  
 
Pobaše otroke in gre. Ka si morte mislt? 
In potlej ne veš – a bi se jokal zarad tega, ker ona gre? Al bi se jokal zarad tega, ker si 
oskubljen in rdeč? In na konc koncu nardiš kompromis. 
 
Veste, kakšen je najboljši kompromis za moškega? 
Da vzame tisto bogo ženo, jo prime in posede gor. In ker je vse tako, malce mehko, malce 
bolno, malce tako in rečeš: »Ma, klinc gleda tiste kosti! Bom jaz imel zvesto ženo.« In jo 
primete in jo pač uredite, tko, kət se uredi! A tega vas ravno ne bom učil.  
 
Ampak, lahko vam pa povem. Če jo daste nasprot sebe, se čakre povežejo. Se temperament 
poveže, ker ji gledate direktno v oči. Veste, to tudi – kako pravite? U, pali, pali, pali, pali! Jaz 
se Bom naučil vseh sodobnih izrazov! In veste, kletvic se ne učim! Ker, če se učim kletvice, ne 
pridem skozi Nebeška vrata, ker Sem prostaški. To Me je Oče podučil. In tega se držim! Tko, 
da, upam, da ne Bom osvojil kakšnih kletvic. Ker na Zemlji je vse tako sproščeno. In sodobni 
life Mi je res všeč, veste. Ker ljudje so izrazni. Ljudje se izražajo. In potem se obremenjujejo. 
Ker ne samo, da se izražajo, še poseksajo se. Pa to je ja čisto normalno! Pa Jaz ne vem, zakaj 
se vsi tako sekirate? 
 
Dobro. Res je, da se lahko okužite. Res je tudi, da lahko postanete morda še slavni očka. 
Morda na dveh straneh? Če imate srečo na desetih ali pa še kaj več. In dokler žena ne ve, je 
to še tudi fajn, ne? 
 
Ampak, veste, kak rešit stvari? Kak razrešit situacije, ko si v godlji? Ko si že tako, da se že 
dušiš? Takrat je mal težk, veste. Ampak gre. Veste, gre! 
 
Prva opcija je tisto, da ženo pač postavite in jo uredite in jo pregovorite in ji šarmirate do 
nebes in še čez. In veste, kaj? Veste, sam besede bodo premal. Dejanja bodo morda tudi 
premal. Ampak, tisto zaupanje – tisto dobit! Pff.  
 
Ampak, Jaz vam povem rešitev: 
Veste, če vas žena ne privlači, bodite iskreni in ji povejte, da vas, pač, ne privlači. Uporabite 
drugačno tehniko, dragi moji. Ne recite: »Ti žena, ti s pa tko debela, a veš, ti s pa taka ratova, 
pa nič se ne urejaš. Men pa ti nis ušeč.«  
Prosm! 
 
Al pa, da ji rečete: »Ja kva s pa ti tko shirana? Kaj ti nč ne ješ? Ja pa lubi Bog pomagi, daj, 
pojdi k mami, da se malce podpreš!« 
Tud tega ne naredte! 
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Ampak uporabte taktiko. Veste, saj starost, zrelost prinaša tudi kile. Lej, jaz sem se tudi 
malce poredil. In pričnite gladite pri sebi tisto nekaj, kar imate. Veste, to je plod najinega 
skupnega dela, življenja, tvoje dobre kuhinje. »Poglej, kakšen sm ratu? Tak, malce zaobljen!« 
Čeprav Jaz nisem, veste! Ampak, tak se reče. 
 
In žena bo takoj rekla: »Joj, dragi. Res si mejčken obilen.« Veste, ampak: »Dragec, vidiš, oba 
sva malce obilna!« In jo pobožajte, ne. Zvitost. Taktika. Ne pristop, ne kar tak: »Kakšna sə, a 
ne!« Ampak, mogoče: »Veš, draga moja, kaj sem jaz razmišljal?«, in jo peglajte, božajte, jo 
cartajte, jo vzburjajte jo, čeprav morda je kje tako za prijeti. Ampak, a veste: »A veste kaj, 
draga moja – kaj ko bi midva šla bəl na zdravo prehrano? Mogoče bi se moj trebušček spravil 
skupaj?«  
Žena bo takoj za. Verjemte! Vse vte začel kuhat, vse vte začel pospravljat. Pa ne sam to! Oba 
vta shujšala.  In oba vta fit. Oba vta začela laufat. Oba vta začela na fitnes hodit. Ne bo samo 
moški jedel proteine, pa delal hu, hu, hu, hu, ne, ne. Se pravi, vzdigvol kobilce. Ampak, to bo 
vse produktivno, ker bosta začela skp delat. In to je ena od taktik, prosim, dragi moji. Da 
navte taki, po domače, ne! 
 
Ampak, Men so všeč obilne ženske, veste, da ne bo pomote! Čeprav se Mi marsikdo smeji, 
ampak, veste, če je ženska konkretna, jo maš kje za prijet. Saj vse te skulpture so zajetne. 
Veste, to so ble baaabe! To so ble babe, ta prave. Veste, k ste jih pogledal po slikah, pa po 
teh oltarjih, pa to so ble vse take, ta prave. Ja! Zdej so pa vse mal podhranjene. In še vse se 
obremenjujejo, če jo še kdo hoče! 
 
NIKOGAR SI NE SMEMO LASTNINIT! 
 
Ampak, veste kaj? Vsaka je lepa! Samo, če vidite v njej tisto lepo!  
In veste, kaj je najhujš? Ko si vi to še začnete lastnint! In prvo, kar je, nehajte si lastnint 
nekoga!  
 
Veste, še telo, še trebuh, če ga imate – ga bom Jaz mal napihnu, pa je šou mav skp, ampak, 
veste, tud trebuha si ne morte lastnint! Ker tud ta pride, pa gre, veste. Tud lasi, pametni – so, 
pa niso! Pridejo, pa grejo. Pa, saj veste, starost tud pride, pa gre. Pa gremo, ne. Pa gremo 
dalje, veste, novim zmagam naproti. Novo življenje, novo vstajenje. Veste, to je vse tko, kər 
tak, en ciklus. Tko, də, dons mate telo, jutr ga nimate. Tko, kot Jəz – sem ga mel, pa ga 
nimam več. Ampak, tam nekje novga, svežga, frišnga. Veste kakšnega? Definiranga. Takga, 
sklesanga. Ja. Pa ne zaradi kuhe. Zaradi dela, veste. Ker Jaz fizično delam, veste. Ker, Džizus 
je faca, veste. On zna nardit vse iz lesa, veste. Vseee se to nardi! In pol mam seksi telo, veste. 
Če bi bil pa pred računalnikom, pa tam nekje, pred kakšno televizijo, pa tam bi malo papal 
tiste čipse, pa cmokije, pa kakšen pir – ja, normalno, da se pozna. 
Ampak, veste, jaz bom raj gledal k sosed, pa bom reku: »Ja, kakšna pa si, ne?« Mal 
razmišljajte, ne! 
 
Kot drugo, zdej k veste, da si nimate kerga za lastninət, niti svojga telesa ne, ker tud tega 
zapstite, pa greste! Si morte mislt, še črvov si ne morte lastnint! Še črvi so tam dol. Vi ste pa 
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tam gor al pa, kaj pa jest vem, kam boste pač šli. Tam, k si boste zbral, kjer si boste skoz 
življenje zaslužl, veste. 
 
Če boste v življenju preveč delal teh stvari, tko, konkretno, plačljivo – kak naj se izrazim?, no, 
dej, Lanjuša, pomagej! Se pravi, moški, ki rabi v mislih, da se poteši, da se dokaže, pomeni 
lahko, da je nimfoman. A to tud? To je to, ne! Lahko je pa ženska nimfomanka. To pomeni, 
da so prekomerno potrebni. In bogi moški, boga ženska, če ni kos tej nalogi, ne! Si 
predstavljate, da mate enga takga doma, k bi vsako uro? Pa ne vsako uro – vsakih deset 
minut. Normalno, da pobegneš! To je zlo zdravo za naravo – k sosedi! Boljše, kot pa doma! 
Verjemte! 
 
Ampak, veste, taki imajo program večih tisočletij prodaje blaga svojega telesa. In ko se vsa ta 
energija skupaj strese, si predstavljate, kak so ONI šele potrebni tistih zadevšen. Ampak, taki 
potem grejo, kr zataknil se Mi je, taki grejo potem na zdravljenje.  

 
Ko pridejo ven iz telesa, gredo v prostore in svetove, kjer delajo samo to in to 
toliko časa, da jim pride do tkole gor in nardijo: »O, ne morem več!« 
 
 
 
 

 
No, in ko pride do tiste točke, e, da je tak, ki je res nor, nor, nor, nor, noor in noooor, 
potreben do nebes, pa še čez, reče, da ma dost, je pripravljen za novo rojstvo. Prej pa ne, 
veste, ker se ga bojijo dat nazaj. Si predstavljate, kolk otrok bi lohk nastal, če bi to vse šlo 
tko? 
 
Malce za šalo. Ampak, resno, res grejo tja. In pol si vi predstavljajte, ker morda en takšen 
človek, ki res se rad daje dol, zaradi orgazmov, ki jih doživlja, pride drugi človek, pa mu 
prepove, kako se mora telo vesti. Si morte predstavljat?! »Ti mene ne boš varal! Ti men ne 
boš to! Ti men boš to!« Bla, bla, bla, bla, bla.  
In potem se tepete. Se koljete. Se sovražite. Pa ste pač tam, kjer ste, ne?  
 
Ampak, najboljša rešitev, kar vam je je, da si lastninite samo svoj temperament. Ker samo 
to ste vi. Vse ostalo ni nič vašga.  
 
Veste, še vaši otroci niso vaši! Ker, če bi bili vaši, bi bili z vami zraščeni. Pa še na vas, če bi bili 
zraščeni, ne bi bili vaši, ker, k b pršli ven iz telesa, bi telo spet pstil. Pa ste spet tam!  
Še avto ni vaš! Kaj šele vaša žena! 
 
Dragi moji, nič na tem lepem planetu ni vašga, niti Mojga. Lejte, kam Sem pršu?! Zdaj Sem pa 
na telesu ženske! A ni to seksi? Veste, nobenih problemov. Nobenih menstrualnih krčev. Nč. 
Nič! Kər Men je fajn, veste! 
Ampak, veste kaj je najhujš? Če se človk že prelije, pa hoče kej nardit, pa ona noče. Si morte 
mislt?! Takrat ni nič. Nobenih užitkov. Nbenih sosed. Ker Jaz bi že sosedo, veste. Samo, ona 
pa ne! Ha. Jezus, to je pa cena, če se človek prelije, pa uporab ne enga, kar tako.  
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Ampak, pazte, veste, če bi se pa Jaz, bi bil mau večji Jakson, pa bi se prelil prek pravga telesa, 
pa bi Jaz hotu neki, Jeeezooosaa, potem bi pa mi seksal, ne. A, veste kak! Sanjal se vam ne 
bi! Ne, da bi bil nimfoman. Nimfoman na kvadrat bi blo premal, veste. Ker nalitki nardijo 
vam – a se lohk po domače izražim?, štalo. Lohk povem? Ja. Veste, ko se energija nalije – 
ampak, ne zdej to uporabljat kot svojo opravičilo, a je prav! Že vidm misli. Ja, ja, ja, kar 
razmišljajte. Švoh razmišljate. Veste, ko se takšen nalitek ali duh, ki je samostojen, ker Jaz 
sem samo en kurčev duh, veste. To, to, to je povedala v obraz! Kva se bom Jaz kle neki šou, 
ne!? Jaz bom neki govoru, k ne morš nč z Mano nardit, ne! Nč ne morš. Morte mislt. In Jaz 
Sem postal kurčev duh. In Jaz Ji bom še pamet solil! To Mi je zabrusla enkrat sred nedelje. U 
kuhn. Ha, fajn. Pa Sem jo pršu sam pozdravt. Mislm, Jaz bi že takrat kaj več, ne, ampak, ne 
gre, ne. 
Veste, in pol se takle duh prelije, na primer, prek enga takga dekleta, enga takga telesa. Si 
morte mislt? Pol pa noče k sosed jet! Jaz ne bi moškega. Ona bi moškega! Jaz bi žensko. Ona 
ne bi žensko. O, kva si pol lahko pomagaš? 
 
Ampak, pazte, če bi pa Jaz ujel kakšno drugo, k bi pa to nardila, o ho ho, ho hooo, pol bi bla 
pa zabava. In veste, in zavajajo vas lahko tud takšni duhovi, taki kurčevi duhovi, sorte izrazu, 
veste, mi smo v sodobnosti. In v demokraciji se lohk izražamo. Povemo lahk kar čmo. Saj 
majo že otroc vse pravice povedat: »Ej, če mi boš kej težil! Stara, jaz te bom prjavu, veš! Kr to 
je moja pravica, veš! Boh ne dej, da mi rečeš, da morm nardit domačo nalogo, ker boš v 
zaporu, vəš! Če ga pa jaz mal potegnem, vəš, tak, flluuu, pa lahko nardim kar čəm, veš. Haaa, 
boh ne dej, da mi kej nardiš! Ha, ha, ha, ker boš ti pet let zdela. Jaz bom pa pet let na džontu, 
bom užival. Haa.« 
 
Ja, ampak take so zakonodaje, dragi moji. Zamislte si, to je življene. Ampak, to je sodobnost! 
Veste, to je fajn, ker smo lahko fajn, veste. Sam ne vem, zakva vsi enga drugga omejujete? 
 
No, in, da vam povem zgodbico do konca.  
In takšen duh se prelije in nardi lahko kakšno štalo. Se pravi, mate vi čisto pravico, da se 
zagovarjate, da niste bili vi vi. Veste, to je čist normaln! Sicer ne vem, če bo, vas bo žena pač 
poslušala, ampak vi lohk rečete: »Jaz sem bil prelit in vlit!« Kaj se smeješ, če je pa res! In 
mate opravičilo. Zdej že drugo, ne. Če ni bil od nje duh, zm, vn, dm, dm, dm, ja, je bil pa 
nalitek, ne! So me zavedle energije. Ker duhovnost je tud neka taka, super stvar, k se lohka 
skrijete. A veste vi to? 
Ampak, ko pa vi pridete do tistga, moralnga mačka, tam ste pa mal tako tako. Tam se pa ne 
dá kar glih tako.  
 
Saj moralni maček pa pride zato, ker vam žena reče: »Ampak, ti si moj mož.«  
»Pa kaj poj?«  
»Ampak, ti si se men zavezal, v dobrem in v slabem in da vš zvest ceu živlene!« 
»O, kdaj pa že to? Aja, 35 let nazaj! Ah, to? Jaz sem že mal dementen, veste!«  
Ker zdej je demenca – tud na to se lohk zgovorite! »Jaz sem mal, pač, pozabu.« 
 
Ampak, ko vsaj ne bi blo te zaoblube! Veste, ker to je tisti štrək za vrat! Veste, kaj se zgodi? 
Ker, k se vi zavežete, ko vi zaprisežete, pa je to urok. Jebeštja. In pol dobite kəp besednih 
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iger, ne sam od žene, kəp bitij, k vam začnejo grenit življene in vam začnejo trkat na vest. In 
vam začnejo to in ono. In pol se ločjo zapisi in bla, bla, bla, bla, bla. OK. 
 
Če niste poročen, lohka delate kər čte, veste, ker se niste zaobvezal, ker niste nardil uroka. 
Ker, če boste zdej iz te faze prešli do poroke, vi napište zaobljubo, kakršno vi čte. Pa mu dejte 
pildek, pa rečete: »Gospod župnik, jaz pa želim, da mi preberete samo to!« In če boste zelo 
prijazni, boste mogoče šli ven v naravo in boste dobil blagoslov in ljubezen Narave, kar je še 
več vreden ko cerkva, veste. 
Ampak, če se že poročite, vi napišite, kaj želite, da poveste drug drugmu. In to naj bo uradna 
zaprisega. Ko vte to nardil, veste, da varanje odpade, veste. Mislm, razen, če naute dal noter 
»zvestoba do groba«, kar jaz, moški, zagotov tega ne bi naredu in bi se strogo uprl, ker nikol 
ne veš, kaj ti v življenu pride! Nikol ne veš!  
 
Veste, to Sem se nauču. Jaz Sem postal pameten. 
Veste, ko Sem opazoval to Dekle, ko se je preselila na Bizeljsko, veste, je bila stara 
sedemnajst let pa pol. Pa je živela z enim čudnim moškim. In je hotu zaprisego. Si morte 
mislt? Zaprisego o zvestobi.  
Ampak, to Dekle je bilo inteligentno. Prav ponosen Sem bil na to, da Sem Jo poznal in 
spoznal. Veste, kaj mu je rekla? Zapomnte si, ker vam lahko pride prav, veste! »Joj, dragi 
moj. Veste, res te mam rada. Ampak, veš, ka pa ti veš, kaj bo teb pršlo čez petdeset let? 
Mogoče me pa nauš hotu več met!?« A, slište? Aaa?  
»Ti mene nauš hotu met, mogoče se boš pa premislu, mogoče ti bo pa kaj druzga dišal?« In 
mogoče, mogoče, mogoče. Ste vi vidl, kako ga je spelala na led? Si vi mislte, kaj so ženske, a, 
a? Ampak, ni blo uroka! To morte pazet. Morte bit mejčken bəl široko odprtih pojmov.  
 
Ker besede so ukleta igra. Ko jih podložite s čustvi, so uroki. Al delate kej, tisto, čirule čarule 
al pa samo čustveno predate. To so sami uroki. Tooo je šele ta pravo! Tukaj ste pečen. Pazte 
na besede! 
 
Kot drugo: če niste poročeni, pa niste bli tko inteligentni, da ste dal zaprisego, zvestobo do 
groba pomeni, da ste vi lahko skupaj v dobrem in v slabem. Jaa, če vam je fajn. Spremente 
igro besed in pomislte, kolk časa vi hočete z nekom bit, ker vi ste s tistmu samo tok časa, 
dokler vam je fajn, ne. Po pa že kujete zaroto. Pa že to. Pa se že izmikate. Pa že ne bi pucala. 
Pa bi že te glava bolela. Pa bi že aspirine jedla. Pa bi že ono, pa tretje, pa četrto. Jaaa, le 
zakaj? Zato, ker se je cajt izteku, dragi moji.  
 
Veste, vi imate v življenju samo en določen čas za ljudi, k jih srečate. Ne za ceu življene. To 
so bili dedki, pa babice, k so k sosedom hodil, več, kokr pa vi sploh veste. Veste, oni so bli 
verni do nebes, pa še čez. Men bo dons Bog ušesa navil!  
Ampak, veste zakaj? Zato, ker so bli zvesti. Oni so bli doma, ampak k sosed, pa vse povsod, to 
je blo pa kiklca gor, kiklca dol. Səj ni bilo nič gatk! Səj to ni blo treba velik se trudət. In to je 
vse nastajal. In to tko je. Zgodovina! 
 
Pa kaj mislte, da je dons kej drgač? Nč ni drgač! 
Veste, vi se boste mogl v seb postavt. Ni varanja, ker beseda »varanje« ne obstaja! Ker 
žena ni vaša last. Telo ni vaša last. Otroci niso vaša last. Torej, vam ostane to, da vi gradite 
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sebe v postavitvi, da je vam, samim s seboj, lepo. To je bistvo! To je prvo pravilo! 
Zapomnite si ga! 
Ker, ko boste vi zadovoljni sami s seboj, se boste vi v svoji koži fajn počutl. Tud, če vte 
deklca. Fajn bo, veste! 
 
In veste kaj? 
Tak je super, ko greste po cesti, ker ste samozavestni. Pa, al ste malce bl oskubljeni, a ste mal 
bl tko polni, al ste mal taki al drugačni, ampak ste samozavestni, ker se znotraj sebe fajn 
počutte.  
 
In glej ga, zlomka! Ker se vi fajn počutte, oddate eno super energijo.  
In glej ga zlomka. Še enga takga! Normaln, da padeš dol. Sej ne more bit drgač! 
 
In veste, ko greste na besedo »varanje« in pričnete dušiti drug drugega: »Ti si mene varal!« 
Prenehajte s tem! Prenehajte mu dokazovati. Prenehajte ga spraševati. Poglejte ga v oči in 
mu recite: »Dragi moj, lepo je bilo, dokler je trajalo. Sedaj je čas, da greva vsak svojo smer 
naprej.« 
 
»Uuuuuueee, jaz bom zvest! Ne bom več nč! Pa to si ti v glavi stuhtala! To ni to!« Ja, ja, 
seveda. Kər mislte si! K vas prvič prešine intuicija, ste zadele laterno! Verjemte! Moški se je 
delil, razdelil. Uporabil vse, kar je blo za uporabət. In to je to. 
 
Ampak, če je moški inteligenten in brihten, bo uporabil kondom. Ampak ga ne, veste. Ga 
ne! Zato pa pojé energijo! Jebemtiš! Veste moški, kok ste nezreli! Greste k sosed v vas. 
Zaobljubo ste dal. Pa še brez kondoma! Kakšna bolezen? To je ta zadnja! Energije poberete 
tam noter. To je tisto, kar se je treba bat! In poj dobite njeno karmo. In čez petdeset let, ma 
kaki petdeset, že čez pet let ste čist taki, booogi, ker mate cel breme na seb. Pa čeprav je fajn 
takrat, veste. Tega se morte bat! Zato morte to mau čistət. Mau se popucajte teh energij.  
 
Čeprav, nekaj vam Bomo spucal, tko moškim pa tko ženskam. Ampak, to zato, ker je Lanjuša 
tko rekla. Mi upoštevamo ukaze. 
 
Ampak, dobr si zapomnte! 
Ko pridete do točke, da rečete partnerju: »Veš, tuki pa midva nadaljujeva kot prijatelja.« A 
mislite, da rabjo kaj obrazlage? Ja, oni hočjo, ker hočjo opravičilo.  
 
Vam povem eno taktiko?  
»Dragi moj, moj telo se več ne odziva na tvoje telo. Pač, ON je kriv! Saj, ne grem, ne 
morem.« Preden je skregate, veste. Ker, jaz nisem kriv, k sem notr, al pa kriva, ker zdaj Sem 
punčka. Ampak telo, veste, on je kriv, on se ne odziva! In zato ne morte seksat okrog. Ne 
morte seksat z njim. Ne morte se dol dat tam. Ne morte se tam. Ker pač telo ne funkcionira. 
Al pa? Saj veste kako.  
 
Ampak, to mate en zlo super izgovor.  
»In jaz ne vem, kaj je z mano? Ampak, jaz ne morem več s tabo bit. Ker enostavno, men, 
men, meni se kr ustavi energija. Moj telo sploh ne reagira.«  
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In na konc koncev vas partner objame, pa reče: »Pa se bom jaz potrudu. Ja pa ne gre. Glej, 
suha je. Ne greee. Ne gre, veste. Ne gre.« 
 
In veste, saj se lahko moškega drugač odbrenka. Ne da mu rečete: »Joooj, za ən k… si ti 
ljubimc! Pa kakšen ljubimc? Pa saj te nəč ni! Nəč ne znaš! Pa z unim si skakal. Pa tam si 
skakal. Pa uno si dol gledal. Pa…«  
Ne raaabte!  
 
V ŽIVLJENJU SE JE POTREBNO NAUČITI BITI DIPLOMAT 
 
Naučite se diplomacije. Veste, ker če boste diplomati, boste diplomacijo dobili nazaj. 
Ampak je to lepa postavitev. Ker, če je telo krivo in ne vi, mate izgovor. Veste, telo je 
davnina. In točen tam je tisto krivo. Zato ga tud zapstite, pa ostane dol. Ampak, veste, s 
takim partnerjem, ko se pač telo ne odziva, se boste vi z veselem še objel. Sej, dol se pač ne 
boste dal, ne, ker to pač ne gre, ker se telo ne odziva, ne. Ampak, s takim partnerjem boste vi 
breeez kančka slabe vesti se dogovarjal glede otrok, spil kavo, postali najboljši prijatelji. 
Veste zakaj? Zato, ker ga ne boste pikale: »Ti si pa varal! Ti si pa tajnico prijel za tisto obilno, 
al pa tako in onako.« Ne rabte tega! Ne rabte obrazlagat. 
 
Leta kasnej, veste, ko pride vaša žuta minuta, tistih vaših pet minut, ko je že vsa tista 
bolečina mim, pa gor, pa dol, ko vi se že zdihate. K ste vi bli že inteligentni, pa ste nardil 
tehniko partnerske razveze, pa ste vse svoje pobral, pa njemu vse tisto vrnil, kar je njegovga. 
Ko ste se osvobodil. Pa ko zdite na kavi. Pa ko ste že najboljši prijatli, po petih letih pa pol, pa 
mu recite: »Joj, dragi. Ampak, veš, res takrat me je res spekl, veš. Una tvoja tajnica! 
Jebemtiš. Veš, sem govorila z njo.« Al ste al pa niste, ne. »Je rekla, da res obvladaš!« 
 
Ja, kaj bo on vedel, a vi lažete al ne? Ampak, ker pač je že tolk let stran, pa ma on že drugo 
ženo, pa drugo bejbo, pa tko. Pa reče: »Ijoooj, joj, draga moja, veš, res je mela. Ja, ampak 
veš, mi je pa žou zarad tega, kar sm naredu. Ampak, pač, zgodil se je.« 
 
Ja, no vidte. Pa ste tam, ne. Pa vam je povedal, pa priznal. Ampak, recite no: »Sej, midva sva 
še zmeri prijatla.« Sam ne vstat, pa ga skloftat, če vam že kaj več pove, ne. Ker, to je pa 
inteligenca. K to se pa šteje, veste. To je pa že karma! To so pa že pol že velika, una, sranja! 
Saj veste. 
A veste, to morte bit tak diplomat v življenu, da, če naute upošteval diplomacije, se vam 
težka prede! Veste zakaj? Zato, ker kar rečete, to dobite nazaj. 
 
Veste, Njej je eden reku: »Ma, da bog daj, da dobiš enga gozdnga Jožeta!« Ja, ja. Da ne bom 
rekla še kaj drucga. Ker zdej sem punčka, veste. In točn to dobiš, ne. Pol pa, al si jih uzameš al 
pa ne. Ti pride na vrata, veste, v škornah, golcar, kmet, s tako lopato. Veste, to je zlo resna 
stvar! Ker od takrat naprej je petdeset Jožetov pr bajt. Vsi delajo. Ampak, nəč konkretnega, 
veste, k je to tko huda bejba. Veste, to je, nəč ne pusti, nəč zraven, veste. Čudna je. Še men 
ne psti, ko prau, da Sem sam en kurčev duh. Uh, huu, huu, huu. 
 
No, ampak, to je taktika, veste. To je diplomacija.  
 



 

 19 

Nauču sem se Jaz diplomacije, a veste. Oče Me je učil nekoč nekaj –  direktnosti. Ampak, če si 
bil direkten, so te na križ prbil! Spet ni blo fajn, veste. Ni blo fajn. Ker, če si bil pa mal bl, tak, 
čuden, pa s pogledal kam drgam, so te skurl. Če s kej preveč razmišljal. Al pa so te obglavl.  
No, v sodobnosti, k smo pa mal bl tko, sodobno izražamo in lahko povemo, tud čez pet let, 
kolk ste jih mel – ja, seveda, normalno. Ker, če boste vi diplomatsko ženi bivši povedal, kolk 
ste jih imel in kako in če bo žena samo: »Aha, aja, še ta je bla?« Mogoče vam bo pa še clo 
povedala, kolk jih je ona dala, a ne? Mislm, mate šanso, da se izravna zapis.  
 
Če pa boste mal, mau manj diplomatski, pa znate še kakšno dobit. 
Ampak veste, kaj je najhujša krivica? K bo ona obtežena, ker vas je klofnla. Ker si je ustvarla 
karmo. Ker vi ste bli iskreni. No, pa smo spet tam! 
 
Jaz vam povem. Mormo napisat peticijo in se upret vsemu temu! Ker to več ni nəč! Jaz bom 
Bogu pisal! Ja, pisal bom! Bomo nardil svitek, pa bomo dal ugovore. Ker, vsega je kriv Bog! 
Nben drug! Bog je kriv! Sploh zato, ker je nastau. Jest ne vem. To bo treba nekej spremenit! 
Lanjuša, to ne bo nəč, veš! 
 
Ampak, pazte to! 
Ko pridete to tistga varanja, ko pa res ne morte, ko se res zaljubte, ko res pr vaši tajnici pride 
do tistga neki, al pa pr kakšni drugi, sej ni važen!, pride to tistga,  tiste točke, ko rečete, ko 
sedite v avtu, pa gledate. Jaz pač ne morem tega nardit, ker nimam avta. In rečete: »Oh, lubi 
bog, ampak, jest bi jo pa mel.« 
Veste, ko se enkrat ozavestte in zdite za tistim bogim volanom, pa rečete: »Ampak, ooo, kok 
bi jo jest meu! Veste, kolk bi blo lepo se z njo zbudit. To je taka dobra. To je taka srčna. Al pa 
taka, ustvarjena za mene!« Saj veste, kako se moški sami s sabo pogovarjamo. Sam ženske 
tega ne veste. Ampak, moški pa vemo. Če ne druzga, gremo pa k prjatlu, pa rečemo: »Pa 
dejmo spit en pir. Veš, jaz, jaz ti moram povedat nekej. Veš, jaz sem bil dons na Bizeljskem. 
Veš, ampak na Bizeljskem je ena taka huda bejba!« Veste, najboljša sta prjatla.  
 
Pa prav prjatu njemu: »Ti, na Bizeljskem huda bejba?! Na Bizeljskem pa ni hudih bejb! 
Oprosti. Sem pa domačin, pa valjda vem, kakšne bejbe so. Daaaj, nehaj ga srat, no! Pa vse so 
poročene, veste.« 
»Ampak, ti ne veš, kaka bejba!« 
Pa ta, ta drug reče: »Dej povej, kera je to, ta bejba! Jo jaz ne poznam!« 
 
Veste, ja tko se pač pogovarjajo moški, ne. In tko se to poj izpove. Ampak, poj pa je spet 
treba met tista – saj veste, moški imajo tam dol, tista zadeva, ne. Al ma al pa nima, ne! Al ma 
jajca, al pa jih nima jajc. To je dejstvo! Druga vam ni. Pa rečejo: »Ej, jest jo bom pa mel! Pa če 
glave letijo! Veš, bom tisto, tisto eno, tam dol, veš, bom pustu. Bom jest mel to!«  
 
Ja, seveda, kar mislte si! To je sam na čvekariji.  
Ampak, če pa sluučaajno tak moški ma tisto dol, ne, pa reče: »Ampak, jest bom jo pa mel! 
Jest jo mam pa jajca met!« Ja, poj je pa to to, ne.  Po pa je kej, ne? Drgač pa ni nəč. In sam 
tiste veze, k se moški odločjo, da je to to, da jo začut, pa reče: »Wau, to je to! To jest 
hočem met, ker morem met, ker to živim to življene! Joooj, kak bi blo to fajn, Bog!« 
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Pa spet smo pri Bogu, ne, veste. Vse gre gor. Nben se pa ne vpraša, kva je tam dol! Vse je 
Bog. Veste, smo prišli že do točke, ko je Lanjuša rekla: »Jaz v življenu ne bi bla Bog! Pa če mi 
plačaš, ne bi bla Bog!«  
Ja, Jest tud ne, veš! Ker vse je en kriv. Pa vse gre gor. Pa vse gre dol. Pa, sam tam, veš, veste, 
k je pa tisto sranje, tam dol pa nben ne pogleda! Veste, to je pa tista davnina. Tam, k se 
zakoplje. Pa, eeeeee, ne! 
 
No, ampak, pejd, dej gremo na pir! Veste, dva prjtala, k s pirom tam trkata, pa se 
pogovarjata, pa rečeta: »Veš, tista bejba!« In če slučajn ne pade odločitev, veste, da ma pa 
un mogoče res tiste pogumne tam dol, ne, in da se res odloč, da jo bo mel in da ona njega že 
čaka. Saj veste, čaka s srcem odprta, ne tam dol razmišljat, kaj bi vi zdej to Men, tam gledate 
dol. Nəč tam dol ne razmišljate.  
 
Ženske ne razmišljajo dol, veste. To sam moški razmišljamo tam dol. Ženske razmišljajo 
tuki, s srcem, čutjo. Veste, ženski svet je drgačen, ne moški? Moški smo tko simpl. A smo al 
pa nismo.  
Ženska pa rabi več. Ženska je pa ljubezen. Ženska je cvet. Ženska je tko kot zelnata glava, k 
jo en cajt lupiš, pa lupiš, preden prideš do sredice – lohk te mine al pa je v sredici še tisto 
najbolj fajn. Veste, to je tak. Tak je fajn, ne. 
 
Ampak, moški pa, če slučajn ne pridemo končn do tiste sredice, da se mogoče pa taka žena 
še clo loč, veste, ker tista sredica je lohk tud tam poroka, a veste. Ker je tista žena lohk 
oddana. Ampak, ta Bizelanka ni oddana, ne! Ja. Ja. Eeee, joj, kaak Me bo! 
 
No, ampak si lohka mislte – ko se tak moški zaviha rokave, pa reče: »Veste, jest bom pa to 
zelnato glavo mel!« Pa je tista žena poročena. Pa miljon, petsto tavžent preprek. In če bo 
vsak dan en zelček olupu, ma jebeštja, da se nek, v enem let, pa že zgodi, ne! Če ne druzga, 
se zele olup! Neki se bo že nardil, ne!? 
Če ne druzga, se bo situacija rešla. Mogoče se bo ločla. Ker, zdej mate tiste hitre poroke, pa 
hitre razveze. Ker to je zdej kr nobel, veste. Prideš. Se poročiš. Se za pet minut, pa si poročen.  
 
Pa maš že – uuuuu, jaaaaa, veste kva? Joooj, to moram povedat! 
Veste kaj dobite s poroko? Ne talarček gor, k svetniški sij. Ma kakšen talarček, dragi moji! 
Okoval dobite okrog grla! In večkrat kot ste poročen, večji, več vas duši! In poj rečete – vas 
žena duši. Al pa me mož duši.  
Ja, seveda. Okovalo vas duši, veste. Pol morte ga pa raztalit. Saj veste, tisto tehniko – 
taljenje okoval, ki vam padejo okovala dol. Pol pa naenkrat zadihate. Pa naenkrat 
zadihate, pa postanete svetli. Pa rečete: »Zdej je pa konec. Nič več ne bom jaz se s tem 
pentljala, pa…« OK, da vas naum vse napumpov, kaj morte vse nardit.  
 

Veste, ampak, okovala so pomembna! Okovala, grlo, okrog vratu dobite 
glih s poroko.  
Tko, da, skoz življene dobite skoz večjo zaobljubo, pa skoz večjo okovalo. 
Zato vas pa skoz vsako življene bol duši! Isti tip! Si morte mislt?!  Al pa ista 
žena! ISTA!  
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Ker, če bi vi to zelnato, tole zelje olupl, pa bi videl sredico notr, tko, kot bi olupu vaš telo, bi 
vas še kam prjel, ne. 
 
Ampak, veste, to še ni najhujš!  
K, zej, če žena pride do te točke, da začne odpirati zelnate liste in je prpravljena nardit za 
ljubezen tisto, kar ona čuti – pa kaj poj, če je ona poročena! Pa kaj poj, če je on poročen! 
Če onadva ČUTITA in da je to to, ma kako varanje, dragi moji?!  
 
Veste, kva je varanje? 
Varanje je varanje. To je pa ljubezen! A ni ljubezen najbolj sveta? A ni najbolj čista? A ni 
Bog Ljubezen? Ja, pa zakaj ne bi blo vse v ljubezni? Pa naj se mata rada! Zaka pa ne bi 
spustla svojga partnerja? Mislim, brata. Vi pravte – bratje in sestre. Mislim, mi smo bratje in 
sestre. Pa se lastninmo? To je družina, ej! To je vse familiarno! Kaj vam ni jasen? Mau pa 
boste ja podelil. 
 
KARMIČNE ŽENE, USOJENE ŽENE 
 
In če se dva, taka delčka, pač slučajno dobita, ne, in da imata pogum, da se to zavežeta – to 
je pa tisto, k pride poj pa že tam, bliz nekje, k že lohk gledaš mal na usodo, a. Kaj mislte vi? 
 
Veste, mate karmične žene. Pa mate usojeno ženo. 
Ampak, karmično je balast. Veste, tisto, k jih podiraš, pa podiraš. Pa dobiš. Pa trofeje. Pa gor, 
pa dol. Skoz zgodovino, saj veste, tko se to. Sej, zdej Sem že vse obrazložil. Zdej že veste. Zdej 
ste že podučeni. 
 
Ampak, usojena žena! Ja, sanjska je. To pa, to pa je sanjska žena. Jaz vam povem. 
Prvič, vas ne bo mela za ljubosumnga, ker vi v osnovi nikol niste ljubosumni, ne! Ker ste 
popolni za njo, ona popolna za vas, ne. 
Ampak, tak moški al pa taka žena dihata en z drugim in drugi partnerji na kraj pamet ne 
padejo. Veste, ker čutjo drug drugga. In ker to v prvobitu je blo, veste. Mi smo vsi v 
prvobitu pripadal drug drugmu. Zato vsi v življenju samo iščete. In iščete in hrepenite po 
pripadnosti. 
 
In veste kaj? 
Bol, k ste stari, bol, ko ste stare duše, težje vam je! Niste bol pametni! Mogoče ste bol 
pametni zato, k si upate rečt: »Boš počaku! Bom jest raj počaku.«  
 
Veste, k Naša Lanjuška prav: »Bom Jaz kr mauv počakava! Mogoče pa bo kakšen pršu!«  
Ja, na vrata! K pa pride na vrata, pa spet ni urejen, ni oblečen, ni tak, ni drugačen. Al pa je 
slečen, pa je en kurčev duh! Ni, nikakor Jo to ne zadovoljiš! 
 
Veste, ženske so pojm zase! 
In mi moški smo tok inteligentni, da vemo, da ženske ne probamo razumet! Ker jih samo 
sprejmemo – z vsem srcem, z vso dušo, z vsem prvobitom. Z nohtom do las jih sprejmemo! 
Res, to je najlažje. Jaz vam povem – to je najlažje! 
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In ko enga takga sprejmeš, ko zadihaš drug z drugmu, nimaš več problemov v glavi – ne dol 
ne gor. Ni več problemov! Ni več varanja! 
 
No, ampak, ko se morda taka dva srečata, k je cajt za to, k se tisto sranje iz davnine popuca, 
pa počisti – ja, sorry, tak je. To je sodobnost. Jaz lahko rečem sranje. To je izraz, k ga mate 
napisan na Google. Poglej si! Google translate prevaja to! Vse. Teta Google vse prevede, 
Lana. Veš, to tko je!  
Ampak, jest vam povem, ko se dva taka dobita, se cedi med in mleko. Taka dva naj se 
poročita! Ja! Ne pa tist, k eden je v nebesih, un je pa na zeml. Veste, to nau šlo skp.  
 
Veste, žene, ve, k ste zdej že mejčken bəl napredne, skozi tok stoletij, tisočletij, milijonskih 
let, ste zdej pršle do točke, da veste, kva hočete, ne, ne? Ampak, če bote iskale moškega po 
dnaru, boste slab izbrale. Ker moški po dnaru je švoh.  
 
Pol vam priporočam Očeta Vnebovzetovstva. Veste, On je lastnik vseh planetov! Sam povem. 
(smeh) Dobra loterija! Ha, ha, ha, ha. (smeh, ploskanje) 
 
Ja, veste, če gledate na premoženjsko stanje, se vam najbolj splača ožent Njega. Jaz vam 
povem. Ker drugi Mu ne pridemo niti do gležnja. Ker Mi smo še zmeraj tisti kurčevi duhovi, k 
nismo nəč, veste. On ma pa materijo. Pa ne sam Svojo. Še pet zraven drugih. Veste, On si 
lohk prvoš vse. Nima mercedesa. Nima avtov. Ampak, ima pa planete, veste. In vse, kar je na 
planetu, je njegovo. Še bajte si ne morte postavt, veste, ker to ni vaše. Veste, nič ni vaše! A je 
vse Njegovo. Tko, da če gledate materialno, Jaz vam svetujem – postavte se v vrsto. 
Opedenajte se. Začnite razmišljat, kako Ga boste osrečle. Ker le tako, tista, k bo najbolj 
izvirna, Ga mogoče pa res dobi.  
 
Ampak, pazte!  
Še boljši od Njega je pa Bog, k ma vse! Si morš mislt!? Tam ste pa pogorele, veste. Ker tam 
bote pa mogle uporabət res izvirno energijo. In da vam pršepnem. Veste, eno izmed 
vprašanj, če bote hotle met Boga za moža bo: »Kaj pa bi dala ti Bogecu? Neki, kar bi Ga 
osrečla?« 
Pazte! To je vprašanje! Ker Bog ne pade kr tko z Nebes, veste. Pa Bog ne prleti kar tako dol, 
veste. Še manj pa, da bi se poroču. To je pa čudež Matere Narave, veste. 
 
Ampak, pazte! Odgovor, en odgovor je že oddan. Mate drugih odgovorov dost.  
Veste, Lanjuša je rekla Njemu: »Sm z Bogom – Njemu bi dala točen te otroke, k jih mam, veš. 
Ampak, da bi jih z Njim spočela.« 
Si morte mislt? Ona si izbere duše. Potegne svoje otroke. Bi jih dala v nesmrtnost. Seveda, 
taktično, zvito. Čist po žensko, ne!  
 
»Zakaj bi šla sam jaz. O, jaz bi šla na party. Ja, seveda bi šla. Ampak, otroc tud. Kar pomen, če 
vzameš vse, vzameš v paketu! Ampak, takih otrok ti nimaš! Če jih pa že maš, jih pa z mano 
nimaš!«  
E, ta odgovor odpade! Veste, to so odgovori, k so oddani. Tko, da, možgančke vklopte, drage 
moje. Ker to je res laterna.  
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Ampak, če bote se spravle na Boga, Ga bote mogle še dol prdobit! Tko, da, Jaz vam svetujem 
Očeta Vnebovzetovstva. Jaz vam garantiram. Ta je največja laterna – vse ma! Tko de, tud 
dobr zgleda. Ne hod na fitnes, ampak zgleda top! (smeh) Kljub svojim milijonskim letom in 
Svoji zgradbi, (smeh) je res top! Veste, On je siv, moder mož, ampak, ne veste, a je siv al  je 
pa blond. (smeh) Veste, tak je to! 
Ha. Ha. Pravi, da Bom ostal brez večerje! Ampak, saj ne večerjam. Ni panike! 
 
No, ampak, drage moje in dragi moji. Mi smo še zmerej pri tisti vroči debati, k tisto varanje. 
To je tak seksi. Tak se seksi sliš. Tista skušnjava. Ko vas neki vleče. Ko vi ležite zraven speče 
žene, al pa zraven spečga moža, k dela (oponaša smrčanje). Pa vas začnejo bujna domišljija 
napadat. Pa gledate na vaš iphone in rečete: »Ooooh, kliče me. Ho, ho.« Veste, k začne ta 
narava delat, veš, pa tisto varanje, pa tko. Veste, to je samo bujna domišljija. Nəč drucga. Ne 
se ukvarjat z varanjem.  
Veste, če je za vse, je za vse dost. Sej nəč ne odpade, tud, če še kerga zraven date. Nəč niste 
bəl prkrajšane. Tud, če vte kakšen dan več seksale, veste, ženske. Dejte moškim za seksat. 
Ampak, mogoče jih samo obrnte, da se ljuuubijo. Veste, mal spet diplomacije. Mal bodte 
ženstvene. Pa ne šparat! To ni za šparat! Uporabljajte, dokler je za uporabo. Ker to zlo hiter 
mine, veste. Življene gre en, dva mim, veste. Poj je že to poj staro, pa je že tako, pa je že – 
poj je pa že res mogoče mal uvelo, pa… Bogami, sej ne vem, kak mate ve ženske, ker Jaz 
nisem ženska. Veste, ampak, glasno razmišljam po moško.  
Tko, da, ne šparat se pri moškemu. Če vam pa ni do moškega, mu pa ne dat, pa druzga 
vzemte. Simpl. Ne vem, kva se tuk komplicira. Sej je to tko enostavno. Življene je tak 
enostavno. Tak je siiimpl. Veste, simpl je življene, če si ga nehate blokirat v glavi. 
 
In ko vi pridete do točke, da ne morte z enmu več – ja hvala bogu, aleluja. Pojte nebesom! 
(poje) Aleluja. Aleluja. 
Pa veste zakaj? 
Zato, ker greste svobodi naproti in svojim partnerju, novim, naproti. Pa veste, kolk jih mate 
v življen še za podelat? Ne boste sfolgal, če boste sam pr enmu se šparal. Pa je bol, da greste 
v samostan! A veste, da vas je škoda za življene.  
Pejte v samostan, pa tam bodte, drage moje. Tam boste najbolj jo pršparale. Verjemte! 
Resno! Pa še tam boste mele, mogoče, kakšne obiske izpod podzemlja. K pridejo župniki pod 
rovi, veste. Ker to so, samostani med sabo povezan. Če je že Rusija povezana z Egiptom, ja 
kaj šele samostan s samostanom. A veste, to je vse prosto po Prešernu. To se vse sprehaja 
spodaj, veste. Sam morte mal nardit labirinta, da na kakšno truplce ne naletite. Ampak, tko 
pač je, ne! 
 
Zato ženske – uživajte v seksu. Uživajte v spolnosti. Ampak, ne pa spet vsakmu dat, a ne, za 
vsakmu vogalu. Mal pa mora bit ljubavi. Veste, tisto, mal pa mora bit kemije, ker se boste 
ve bol fajn počutle. Ker vas bo sprejel celostno. Tud, če vte take čvrste, beštja, take, ta 
prave, veste. Se naute sekirale. Nəč. Boste vidle! 
 
Ker to se dela, ko se sprejme sama sebe, se sprejmete celostno. In tisto je fajn. Veste, fajn. 
Ker veste, moški, k ste tak čudni, vi ne razumete žensk, ki se mal zredijo. Ker, poglejte, če je, 
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če je ženska suha, pa koščena in ko se ona uleže na vas, vas zebe. Veste, ko je pa ženska mal 
bol obilna, vas pa pokrije. Vam je faaajn. Veste, to je faaajn. Glejte pozitivno, no! Madonca. 
Veste, kolk žensk je takih, k bi vas pokrile, pa jo vi nočte!? Mislm, res ste čudni. Ta čuden svet 
mate kle na Zemel.  
 
Ampak, ko se vi že odločte, da ne morte več in da vas partner ne zadovoli, pa vi že 
razmišljate o tem, da seksa pr sosed – nehajte razmišljat. Je cajt, da greste naprej. In ne ga 
pikat. Tud, k prnese kej domu. Pa tud, če najdete kakšne gatke, gor al pa dol. Pa kaj je to 
problem? Jaz ne vem, kva tok komplicirate! 
 
Jaz sem zadnjič gledov, je prnesu pač ene tangice več notr v torbi, je bla pa cela štala doma! 
Namest, da bi jih dala gor, pa probala, če so ji prov! (smeh) Mogoče so pa njene! (smeh) Jest 
res ne vem? Res ne razumem! Pa za vse je dost! Tud te krpice lohk kej pokrijejo! Če ne nəč, 
pa mav daste tiste nagležke, kva so že tiste, k se poročate, k date gor? Jaaa, no. Pa nardite 
to, pač, take nadvezce, pa podvezce, pa daste kakšne tangice gor. Pa mal pokrijete, pa 
zrolate notr. Pa je super! Bodte izvirne! Veste, kakšno slabo vest mu vte dale? Daste jih gor. 
Najde seksi periv – ne v strgane gate! Seksi periv. Pa njene podvezce gor, iz njenih gat! Je, 
kva bo to vse ropotalo! (smeh) Jej, huuuuu. Veste, kolk se bo potrudu! Tko, k še v življen ne!  
Raj mav bodte diplomatske! A, in ko to opravte, se lohk odločte, a ga vte še imele al ne? Al 
pa mu postavte pogoje, da od danes dalje je samo še tko in nič drgač. In bo naredu. 
Verjemte! Ker, kadarkol boste dale podvezce gor, je konec! On bo z roke jedu. Veste, ne pa 
da mu rečete: »A kje se s pa gonu?« Madona. Duš. Potani.  
Ene rdeče gate so en tak problem! Si morte mislt? 
 
Se pravi, taktika, igra besed. Sam to je to! Pa zaščitət se j treba, a ne, da naute nosu mau 
bolezni sem, mau tam, ne! Pa morte mauv razmišlat z zgornjo glavo! Ne s spodnjo! Z zgornjo, 
da zaščitte spodnjo glavo. Da zaščitte ženo, da nauta delala otrok! Ne? Ja! 
 
No, ampak, ko se pa že končn zgodi – zdej vemo, da se je zgodil tist premik, ne, da se tista 
dva zelnate glavčke olupta, pa zele se olup, pa pridejo sredice skup, pa nardijo večno do 
večnosti, cmok, cmok, cmok, pa se slučajno poročijo, ne. Po pa mate dve variante: al vas 
bojo prejšnji partnerji pobil, pa zasovražl, pa naute več vidl otrok – po možnosti se vam to 
zgodi, al pa vas oberejo do kosti. 
 
Ampak, veste, če je ljubav, vam je figo mar za tiste cegle, vam je figo mar za kup dnara, ker 
mate ljubezen. Ker iz ljubezni se ljubezen rodi. Dobite novega otroka. Dobite novo družino. 
Izhajate zopet iz ljubezni. In to je bistvo! Zato vas je pa Bog poslal dol. Menda. No, to pravjo. 
Tak je, no. Sej, Bog je vsega kriv! 
 
NIKOLI NE VARAJTE V DOMAČI SPALNICI, KER ENERGIJE OSTANEJO V PROSTORU 
 
Jaz vam povem.  
Ampak, če se pa slučajno zgodi, res, to, to vam pa polagam roko na srce. Če se pa slučajno 
zgodi, da pa skušnjava vas res zanese, pa dragi moji, če mate le možnost, ne seksat doma, 
no. Ne v postelj, k je vaša žena doma! Joooj, sam tega ne naredte. Ampak, prov to delate!  
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Pa če že to delate, vsaj rjuhe preoblečte! Mislm, ker to je pa res. Čudni ste, no! Jest ne 
vem, kaj naj rečem?! Pa če je vaša žena črna, una je pa blond?! Ja, valjda se bodo njeni 
lasje svalkal po njenem povštru. Pa če bojo še mogoče taki (pokaže: dolgi), normaln, da ga 
bo najdla! Ja. Posesajte, če drucga ne! 
 
Ampak, veste, kaj je največji šid od šita, k pravte pr vas? 
Da energije ostanejo v prostoru. To je tist problem, veste! K vsaj tega ne b blo! In tiste 
energije ostanejo. In žena pride u stanovanje. Mogoče še nəč ne začut. Ampak, pazte to, ko 
stop v spalnico, k to je njen prostor – po vam je pa težka!  
 
Veste, kaj se zgodi? Jebeštja! Začut, kva ste vi delal! In ji prletijo energije na njo, ker je 
ženska v prostoru! Ha, kaj pa poj? Po pa ona nekaj došteka! Po pa ona počas začne 
razmišlat s tisto pravo glavo, tam gor! Ker ona to enostavno začut. Sej veste, ženske majo 
tak instinkt, ne vem, šesti – šestdeseti instinkt. K reče: »Mater, jest, jest povem svoji 
prijateljici, da moj mož mene vara!« Ampak, kako ga zdej dobit? Hm. Lohk mu date detektor 
laži. Tam bo takoj padu. Normalno! Ampak bo žena tud padla! Ker bo ponavad hotla 
zvestobo tista, k največ seksa, veste! 
 
Ampak, pustmo to! 
Če se že spravte to delat doma – zdej veste, preoblečte rjuhe, pa posesajte. Kva pa z 
energijo nardit? Ja, to mate pa poj težek problem, ker ta energija se vlije v njo. To ji pa dá 
dvom. In ta dvom je tist, k vas bo začela gledat. In k bol bo začela gledat, bo rekla: »Ti s pa 
mauv čuden! A je s tabo vse u redu?« 
Seveda, če bo potešen bo na oblakih. Mislm, kak nau u redu? Žena, kaj ti ne razumeš? On je 
potešeni moški! Pa če se bo še bəl nekak pretvarjal, bəl se bo smejov. Mislm, to pač dela 
potešitev. No, razumte zdej drug drugga, kako je to hudo, če je pač POTREBA. 
 
Ampak, no, in tiste energije, k jih vi v stanovanju prvlačte in jih pušate v stanovanjih, žena 
frustrira. Al pa mož! To je problem.  
In poj nastanejo dvomi. In ko se enkrat dovolj energije materializira, pride misel in ji tisti 
nekdo reče: »Uf, naredi to in to in dobite to in to!«  
 
Ja, jebeštja! Po pa najdete rdeče gatke! Ja. No vidte! Ker jih je una pač zavestno požokala 
notr, med rjuho. Če ne drugga, pa pod kovter. 
Veste, to so – ženske so lisice! Jaz vam povem, da ne morte ženskam razumet. Pa sploh 
zastopt ne! Pa še manj zaupat! Ker nikol ne veš, kje kej od nje ostane! Ker lahko, da ste jo 
zvezal na pojstlo, lahko, da ste nardil nekej, pa ste pač pozabil, ker se je ona pač tko držala in 
so ostale tiste rdeče gatke. Mislm! 
 
No, ampak, če se zgodi, da res ne gre, se najprej vprašte, ko je že vsega konc – ne prej se 
sprašvat, ker prej se tko naute sprašval, ker bote delal, kar boste pač delal, ker to je potreba. 
Ampak, se zamislte, a je to res tko fajn, da s svojo ženo ni tko fajn.  
 
OK. Prvič boste rekl, tko, k Mi več reče –  nəč ne govorte! 
Oni rečejo: »Veste, moja žena ne pozna in ne sprejema mojih fantazij!« 
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Ojaa? No dobr, če jo boš za ketno obesu na glavo, pa si nekej ustvarjal z njo, to je normaln, 
da ji ne bo fajn, če jo boš pet ur pustu na keten viset na glavo. Normaln, da ti ne bo tvoje 
fantazije ugodila. Al pa, če je take sorte?! Ka pa veš? Probat je treba!  
 
Ampak, veste. Zakon je tko fajn. Če, če se znate pogovarjat, če znate prstopət, pa rečt: »Veš, 
punčka. Men je pa, men je pa fajn, če bi se midva mejčken igrala.«  
»Aja, kva pa?« 
 
No, če moški hod na kakšne prostitutke, valjda boste vi odigrala vlogo prostitutke! Jaa! To je 
tko! Če ma on rad tak, mau bəl vroč seks, na tak – ho, ho, ho – ja, odigrajte tak, ne! Ampak, 
če mu vte vi tko dala, pa da bote uživala v tem, pa se bote pretvarjal. Sam, če nau se slučajno 
zagovoru, pa mu bo kej ušlo, a ne, da una je pa mogoče naredila boljš kokr pa vi zdele. Po ste 
ga spet tam, k ni treba, ne! Sej veste, kje. 
 
Ampak, igra, dragi moji! Igra vas postav v to, kaj sploh hočte. Drugo – izrazte se svoji ženi, 
kaj želite. Imate šanso, da dobite. Ampak, tud vi njej ugodte! Ne, da vte vi rekl: »Veš, men 
je pa fajn, če ti men tam dol neki cmok, cmok, cmok.« A ne? Ti boš pa reku: »A, men je pa to 
bljek pr teb!«  
Je, seveda bote dobil. Ja, kər mislte si! V življen naute dobu! Tud za povohat ne! Kaj šele za 
kej druzga! 
 
Tak je življene na Zeml. Mislm, pa to je čist preprosto! Dam – daš, ne! 
Ampak, ko pridete do dejstva, da bi s svojo ženo delal neki, pa ona noče, pa rečte: »Draga 
moja, zdej je pa tko – jest bi rad.« Hm, težko je bit pameten! Ja, vem Lanjuša. 
Ampak, poglejte, če bi vi rad drugačen seks s svojo ženo, ji to povejte. Več kot ne vam ne 
more rečt, ne. Lohk pa reče: »Jest pa ne bom! Men je pa klasika čist ušeč! Kaj s ti mal 
perverzen? A s ti mejčken preveč vročih filmov gledov?« 
 
To pomeni eno, da jo postavte pred dejstvo in rečete: »Veš, jest se zbujam od želje in od 
potešitve, da bi jest probal to.« 
»Kva je to moj problem? Jest ti že ne bom dala, ker jest sem klasika, veste! Na hrbet, tok, 
tok, tok in to je to! Če ti ni kej ušeč – kakšno vezanje? Kakšni bički? Kakšno ščegetanje? 
Kakšno polivanje? Kakšen vinček po telesu gor, da se ga boš ti napil? A s neumen? Pejt! A s ti 
mogoče kam šu, kam drgam, da s ti to probov?« 
 
No, ampak, potem mate vi že šah mat jo, veste. Tako preprosto in rečete, veste: »Jest se 
zbujam od tega, ker mam nočne more in seksam ponoči tko. In jest bi rad zdej u živo probov. 
Ala greva? Dej. Ne daš? U redu, poj bom šou pa drgam.« 
 
Kva se zgodi? 
»Hoooo.«  
Ampak, tko al tko vam ne b dala! Pa tko al tko že ne uživate sto let, ne. Pa še zmerej 
vztrajate. Kar pomeni, da je to čist naravna selekcija, da pač poiščete tam, k pač je, ne? 
Mislm, tko pač je, ne! 
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Veste, Mene je nekoč Oče pouču, pa je reku: »Veš, sin Moj, če se boš v spolnosti igral, bo do 
konca večnosti zabavno!« A Jaz to resno vzamem. Jaz Sem to vzel za znanje. In poj, ko prideš 
nekam na Zemljo, k so vsi sama tista klasika. Sej nimam nəč prot klasiki, drage moje, da se 
naute, pač, uzele k svojemu srcu. Veste, velik, velik aspirinov je včasih prodanih v ta namen, 
ker vas pač boli čudn glava, ker vas pač daje migrena. Ko moški bi rad, pa se stisnu: »Jooj, 
mene boli glava!« Poj ste pa pet ur na telefonu! Ampak, res, to, to, to pomagajo aspirini! Al 
pa ločitev, veste. To sta sam dve opcije, k vam pomagajo!   
 
TEHNIKA: SKOK ČEZ PLOT V DOMAČEM STANOVANJU –  KAKO OČISTITI ENERGIJE, KI 
OSTANEJO (posnetek 1:42:02) 
 
Ampak, še zmerom nisem povedov tist, kər sem vam hotu. Veste, ko se zgodi tisti skok čez 
plot doma, v domači shrambi, ne, veste, kaj nardite? 
 
Prvo kot prvo, očistite stanovanje. Ker mate že slabo vest, se že spodob, da očistite 
stanovanje.  
 
Potem ob pojstlci prižgite romantične svečke, ne. Potem ob pojstlci prižgite use, kar je 
možnga in se iskreno skesajte, če se je slučajno zgodil napad na vas. Veste, če je slučajno 
žena skočla na vas, ne da bi vi se mogl ubrant, se skesajte, ne. Če ste pa vi skoču na njo, pa se 
bote kesal, bo to bol švoh, ne. Ampak, OK. Enkrat, dvakrat vam bo morda uspel, če boste 
iskreno prosl, da pač se je zgodil. In lahko energije, ko proste in držite plamenček, se pravi, 
daste eno mau manjšo svečo, ne kakšno takšno, metrsko, k se bo vse zapaləl u stanovanju, 
pa boste mel vse črno.  

 
Ampak, kakšno malo, tako seksi svečko, daste okrog prižgane plamenice, 
ne okrog ene, kar tako, pr špar program. Jo morte pržgat.  
Daste roke in začutte energijo vezi. Prov čez plamen gre. 
In ko vi začutte to povezavo, pomislte na srce. Pomislte na seks. Pomislte 
na možgan. In pomislte na to, kak je blo fajn. Morte ozavestit, da je blo 
fajn. 

 
In potem, če ste prepričan, da ne boste več, se pravi, proste, da se ta energija iz vas 
odlušči. In se bo vsa energija odluščla, kət duh, a veste. Tko, kət se nalitek nardi, k Jaz lahko 
stopm čez žensko telo, pa Sem lahko v seksi kiklci, ne. Se pravi, tak nalitek se iz moškega, 
moškega odlušči, ne in se skozi čakre dlani pač prelije na to plameničko, ne. 
 
In ta duh sebe žrtvuje za to, da ne bo postal njen duh, ampak postane duh, ujet na sami 
plamenici.  
No, ampak take plamenice ne ugašvat, ne. Pustte jo, da pogori. 
 
In ko pride vaša žena domov, vsekakor, ne samo, da bo vidla OPRANO posteljnino, morte 
bit vi oprani in sveži tud za njo, ne! Ker, če boste vi vse to nardiv, bo ona že posumla, če je 
vam že kej šmelca v glavi: »Ka pa je zdej to, da si ti pojstlo preobleku? To pa že neki pomen!« 
 
Morte pazit na detajle! 



 

 28 

No, ampak, tisto romantiko morte pustit in jo morte prčakat – s kakšno vrtnco v ustah, kot 
potešeni in potolaženi, pripravljeni za akcijo. To nikakor ne spustte! 
 
Žena vas bo lahko pogledala, pa bo rekla: »OK. Kaj je s tabo? A se ti je fuuuc – odpelal?« Al 
pa bo rekla: »Vo la la, eej, to pa bom!« 
In je super noč, ne! 
 
Mate dve opcije. In ker ni energija v prostoru, ker ste jo vi dal na samo svečko. In potem vi 
svoji ženi, normalno, ker bo ona po vseh teh potešitvah rekla: »Ooo, kok je blo fajn!« Pa 
bo rekla: »Dejva zaspat!« Pa bo hotla ugasnt svečo – ji ne smete pustit!  
 
Ji morte rečt, al pa si neki, tak, no, Jaz vam sam napotke dajem: »Joj, ne! Jaz bi si pa želel 
gledat tvoje oči celo noč. Jaz bi si pa želu gledat tvoje telo celo noč. Prosm, pusti plameničko 
prižgano. Ker te tvoje oči, ta tvoja koža!«  Sam ne preveč pretiravat!  
»Tel tvoji kodri!«  No, sej, če ma kodre je OK, ampak, če pa nima kodrov, pa ne rečt, da ma 
kodre, ne! Se pravi: »Jest bi rad gledal, kako ti zaspiš.« 
 
In no, in do jutra bo že tista sveča pogorela. Sej to je normaln, da pogori, ne! In poj, po vsej 
romantiki, normalen, da naute pustil, da bo ona to svečo vrgla v smeti, ker jo ne sme! Hej. 
NE SME! 
K bo ona prjela svečo rečeš: »Ne, dragica. Te romantike, te romantike pa ne bova pozabila! 
To bom pa jaz pospravu. In v naslednje ti bom prpravu novo presenečenje.« 
No, sam ne eno svežo ljubico v pojstel. No, razen, če ona to želi, ne. OK? 
 
In vi tisto svečko, ostale lohk vržete v smeti, ni pomemben. Ampak tisto, k ste jo napolnili, 
veste, tista je zlata vredna! Pa veste zakva? 
 
Zato, k jo je treba nekam nest! 
In tisto plameničko neste na rek brega neke struge in jo zdrobite. Če mate tisto, tako čajno, 
k je špar program, bo to hitr ven padl. To mal nardite cak, cak, cak, pade na roke in mate 
stvar ocvrto. Uno plastiko, aluminijovo, boste, pač, kulturno dal v smeti, ker pač ste zaščitniki 
Matere Narave in ne mečete na tla teh stvari. Niti čikov, a ne, k je, pač, pogorite. Ne. To mi 
delate – pfu. Ker mi smo zaščitniki Matere Narave, ne. In vi ste vzgled našim otrokom in tko 
naprej. Tko, da, cigareti – to je že davnina, k ste vi to metal stran.  
 

No, ampak, pazte! 
 

Mate tiste bitjece na sebi, ki napolnjeno, napolnjeno z, z, pač, s tisto 
energijo in svečka – veste, svečka je novo telo njej. Ni žena. Se pravi, žena 
ne bo posumla. 
In vi boste to svečko pač mau podržal in se ji boste iskreno zahvalil. In 
začutl boste bitje, k se postavi. In zagotov bo ženska! In to boste spustil po 
vodi. 

 
OK. In ta bo odmaknila sebe. 
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Ampak, glejte, da naute nosil vsak dan svečke notr, ne! Ker to spet ne bo OK, ne. Ker pol 
boste postal že res atmosfera, mega atmosfera. Ker to bo pa tolk potešitve pr vas, da 
vprašanje, če vam bo vse to funkcioniral. Al pa, k bo že vpelana. Sam ne jest kakšne viagre, 
da vas kap ne zadane, ne! Ker morte spelat stvari do konca. 
 
Se pravi, tu pa tam se dá mal popravt. Ampak, samo tolk časa, dokler ne ozavestite, pa 
rečete pr seb: »OK. Zdej bom pa meu, al ženo al pa to!«  
S tisto, k ste srečen! Če je to lubica, če je to soseda, bodte s sosedo. Če je vaša to žena, 
bodte z ženo! Ne ga pa skakat sem pa tam! 
 
Ampak, pazte to! 
Ne gledat na to, kva ma – a ma bajto, a ma avto, a ma dnar, a ma keša k solate, kokr pravte 
v sodobnosti. Ja pa sorčiiii. Pa tko se pravi. Pa po možnosti, da ma še en dober avto. Kak, kok 
je zahteven ta Deklič! Še pogovarjat se ne smem, tko, k se v sodobnosti pogovarjajo, veš. To 
je res zahtevno! V demokraciji smo! Lahko se izražamo, ne! 
 
No. In. Se pravi, odločitev je tista najbolj pomembna! 
In ko se vi odločte, pejte za ciljem. In pol ste lahko, če se vam tista zelnata glava fajn 
posreč, pa ste vi vse to uštimal, pa tiste, vse prepreke dal skoz, a ne, pač, čez, ste vi pršli do 
zlate sredice – do njenga srca in lahko živite srečno do konca svojih dni. 
 
No, če se pa slučajno zgodi, da je to sam dve let, pa ni konc življena. Madonca. Pa kaj pol. Pa 
ste mel dve let lepga življena. Pa ste se mel fajn. Pa kaj pol, če je ona druzga spoznala! Kaj 
zdej vam to mar? Vi spoštujete njeno voljo, njeno odločitev in jo spustite, ne. Kok je žensk na 
Zeml! Takih in drgačnih. Bote pa, pač, naredu podvig, pa bote novo poiskov, ne, če je že tko!  
Ampak, ne mi zganjat ljubosumja! 
 
Ampak, še hujš pa je, če vte hodil nazaj! Ne hodət rikverc!  
 
Veste zakaj? 
Zato, ker se bo vsa, breme, vsa bremena, k ste jih ustvarl v temu življenu, pršla in se 
zbudila. Pol ste ga šele nasrkal! Ne delat tega! Pejte naprej, korak po koraku. In tko 
zapirate davnino. In tko zapirate sedanjost. Vi mate šanso, da pridete do konca svojih 
srečnih dni. In pridete v objem svoje najlepše lepotice, ob kateri vam bodo žarele oči.  
 
Veste, kaj? Če ne prej, pa pr osemdesetih letih jo boste zihr gledov v oči! U pojstl. Drug ob 
drugem. Če ne drgač, bo že tko fajn, ker se vam nau dal več premaknt. Mogoče že pr 
devetdesetih več! In jo boste gledal iz oči v oči. Če ne druzga, boste gledal sam še duhá. 
Ampak, boste zmožen gledat. Ampak, boste mel pa spomine za počistət! 
 
Ampak, zdej Mi eden pravi, da vas nagovarjam k spolnosti, k – to je sam spolna vzgoja! Jaz 
sam obrazlagam, kar ne razumejo! Da Mene ne razumejo Oni, vi pa Me razumete, ne?  
 
No, in če se to zgodi, varanje, je pač tako. Ampak, pazte to! 
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Ker beseda »varanje« od danes dalje ne obstaja več, ker ni več napisano. Če pa že bo, bomo 
pa napisal peticijo, tko, k Sem reku. Bom zbral podpise in pristojbino in Bom poslal gor, 
navzgor. 
  
Se pravi, varanja ni več, ker si več ne lastninmo nič, ne! Se pravi, mi smo z nekom, s 
katerim nam je lepo. OK? To vsi vemo, ne. Ampak, kaj, ko so tam otroc, ne. Ja? In poj 
rečemo: »Zavoljo otrok jaz ostanem skupaj!« 
Ja, seveda. Kaj vi veste, da to energijo pogoltnejo otroc? Aaa? Pa Sem vam nalil krivdo! Ha, 
ha, ha!!! 
 
Ampak, pazte! 
Sej, če je blo fajn, je blo fajn, ne. Sej ni take škode. Ampak, otroc bojo čistl to. Ker ti duhovi 
nekam morjo jet, ne. Če že ne delate kakšnga obreda vsak dan. No, to glih ne delat, vsakga 
obreda vsak dan z eno, pa z drugo, pa s treto. Ampak, pejte naprej.  
Spuste staro. Vzemte novo. Vam bo najbol fajn. Dolg cajt jo vte lohk gledal v oči. Ampak, mel 
se vte fajn. Ne vem, zakaj je to tak problem, ne? 
 
Kot drugo – si nehajte dajat zaoblub, če veste, da naute mogli bit zvesti, pa vdani! Izbrište 
tisti stavk. Sam to naredte, pa vam bo lahko v življen. Ko se poročate, izbrišite stavek: 
»Zvestoba do groba.« Pozabte na to. Brišite! Preberte, kaj bo prebral župnik, ker on bo 
bral, on nau govoru, verjemte, da ne. Ker ni tak inteligenten, da se bo vse nauču, kar boste 
vi hotel. Torej, preberte! Je to vaše prvo pravilo ali domača naloga, preden se ožente! 
Preberte, da pogledate, kaj bo župnik govoru. In potem obklukate, al pa prečrtate. Super! 
Super! Boste vidl, kok vam bo fajn. Sploh ne veste! Breme vam bo padu dol.  
 
In poj, če vam bo žena kej rekla: »Ti, ti s moj mož! Kva se ti greš?« 
»Ka se pa grem? A sem ti dau kakšno zaoblubo? Heee, vidiš, draga moja, ni zaobljube. Se 
pravi, sva skupaj, dokler nama je fajn!« 
 
In ni varanja. In ni nəč. In Jaz ne vem, zakaj je to tko težko!  
 
Ampak veste, veste kaj je problem sodobne družbe? BRANJE. 
 
Veste, ljudje ne berete! To me preseneča! Pač, še ne preberete, kam se je treba prjavt! Kaj 
šele, da bi si PREBRAL, KAM je treba kej pogledat, da se ne boste zahaklal. Ker veste, kaj 
vam dá tole okovalo okrog vráta? Ko si date zvestobo. Takrat dobite tist ušesek zraven. 
Zvestobo, k si zaoblubite zvestobo.  
 
A veste, da je zlo mejhen procent zvestih ljudi drug drugmu. Mogoče tistm, k pač ne morjo, k 
jim več ne stoji. Ampak, to ne pomen, da vte zdej kakšen strup dajala not moškemu, da mu 
ne bo stal, ne. Boh ne dej! Al pa obratno, da ne bo ženski kej. Pa da naute za kakšno špansko 
muhco zamenjal, ker pol bo pa sploh adijo pamet, ne. Pa, še hujš pa mate kakšne sodobne 
seksualne droge. Tam pa sploh ni problema. 
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Ampak, veste. Jest vas ne nagovarjam k spolnosti, da morte zdej, kər to, tko, sem pa tam, pa 
gor pa dol. Ampak, Jest sem vas hotu podučit, napačno razmišljanje v vaši sodobnosti. Iz zdej 
veste, kako je po davnini. Zdej veste, kako se rešit sedanjost.  
Ampak, ko prideta dva do točke, da je eden posesivno lubosumen na druzga, ker drug seksa 
več kot on. Ja, jebeštja, to se pač zgodi! To je življene, dragi moji!  
 
In se poj zahteva ločitev. 
Mate prav. Zahtevajte ločitev! Res, Jaz vas podpiram! Ker, če bo moški več seksal pri drugi – 
Jaz vas podprem! Stoprocentno! Veste, ker Jest bi bil tud fouš. Ker, veste, če on seksa tam, pr 
uni ženi petdesetkrat v eni noči, pr men pa še enkrat ne na mesec. Ja, Jest bi se uprla! Res. 
Če bi bila punčka – Jest bi se uprla! Stoprocentno! In zahtevala bi ločitev. In v ločitvi bi 
zahtevala, da se naslednjič pojavi zakon, da jaz ravno tolk seksam kokr on.  
 
In če bom dala besedno igro, če bom punčka, bom to znala, ne!, da jest seksam tok kət on, 
bom v naslednji vezi jest seksala točn tolk kot on. Veste, ker to je karma, ne. Ker, tolk kot je 
on dal, jaz dobim, ne. To je dam – daš, ne. To je vesolje. 
 
Ampak, če že slučajno pride do točke, da reče žena: »Lej, dost te mam! Res, dost te mam. 
Tam lahko. Tam delaš to. Uno hodəš na večerjo. Uno voziš to. Pač, lej.«  
 
Ne obsojajte, ampak mu rečte: »Dej, iskreno mi povej, jo ljubiš?« 
 
To je najtežje! Mhaaa.  
 
Kako odgovorit? 
To je modrost. 
 
Če boste rekl: »Ja!«, mate dve opcije. Lahko vas bo klofutnila. Lohk pa bo dejala: »Hvala.«  
 
Ampak, ker ste pač moški zlo pogumni, in smo pogumni, ker to smo pač mi, najbolj pogumni 
moški na planetu Zemlja. Ker samo planet Zemlja je edini v obstoju živ. Vse ostalo je mrtvo, 
veste. Ni poseljenih planetov! Vi ste največji cari, ker ste v celi galaksiji, v celem vesoljstvu 
sami. Saj tko pravjo, vaša zemeljska znanost. Ooo, definitivno! Samo planet Zemlja je največji 
car. Zato sem pa Jaz tuki, veste. Ker drgje nimam za bit! Resno! Jest vam povem. 
 
BISTVO VARANJA JE IZPUŠČANJE 
 
No, ampak – če pride do točke, ko pride, ko bi ga stisnile za vrat, ne naredte tega! Ne 
kričte, ker je škoda vašga glasu! Ker je brez veze! Pa ne vprašte ga tud ne: »Ti, a je bla 
boljša kət vi?« Kər, normaln, da je bla, če je šou, ne. Zakaj vam bo zdej polagal potrditve, da 
je ona mela mogoče mal bol tako, vi mate pa mal bol manjšo. Mislm, ne sprašujte u detajle, 
ker se vte počutle malo, al pa nične. 
Pa ne primerjajte se z njo! Ker lahko ma ona več dnara kot vi. Ampak, mogoče ma pa, ma pa 
mejhen srce. Al pa, ka pa veš, kako pa kaj? No, tko vas podučujem. 
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Ampak, resno, ne skačte u ləft! Ne skačte po nebu, ampak bodte trdno na zemlji in 
povejte, da je pač vajina zgodba končana in da ostaneta prijatelja. In to je tisti delček, k ga 
lohk uporabte, k Sem ga že prej obrazložu, da nam zašu.  
In, če nič druzga, če ga hočte pa res ugonobit, res, če ga hočte stisnt u tla, pa rečte: »A jo 
ljubiš?« 
 
OK. Lahko da bo reku: »Da.«  
In če to reče: »Da.« Ne vzkipite! In probajte bit modre. Vsaj takrat, tistih pet minut, pa 
boste ja modre! Saj vem, da je težko. Ampak – vdahnte in mu zaželite vso srečo! Res, od 
srca mu jo zaželte! Bodte vesel, da si je najdu neki, k je srečen!  
 
Ker veste kaj?  
To je vzorc! Kər to, kar je najdu on, boste vi dobil nazaj! Kar pomeni, da če ste mu vi dal 
popotnco, da je on lahko srečen in da je prov, da je srečen, se bo zasijala energija in boste 
ve dobile tako laterno, da jo vte težko sfolgale. Verjemte! Vsega bo dost! Ker to je samo 
igra energij. Razumete? 
 
In ne ga gledat grdo! 
Objemte ga in se mu zahvalte. »Hvala, ker si delil življenje z menoj! Pot je bila krasna. 
Veliko sva se naučila.« 
 
»Joj, ljubica. Pa jaz te mam rad!« 
 
Nəč ne balansirajte! »Vem, da me maš rad. Dragi, jaz tud, veš. Res, in cenim to. Ampak…«  
Poj že veste proceduro. »Moje telo se več ne odziva. Bla, bla, bla, bla, bla, bla…«, ne.  
 
In vi še vedno stojite za svojim. Trdno ste na trdnih tleh! Če ne, ste pa Intgar Stenmar, kaj ste 
tisti, ne, k se je zasmučkov dol, ne? Ste mal po Stemarku. In ste en tak smučar, ne, k se trdno 
drži tistih palc, pa drži. Aha. Križaj? Bojan Križaj je Slovenc. Ojoj! Ja! Moram bit pr Slovencih! 
Ja! Bom Slovenc! Ha, in ste kot un Križaj, a veste, k se zapič, pa čaka. Ajaa? Čakal je? Aja? Ho. 
Ho. Ho.  To je čakal. Zdej sem ga. Mogoče še kje čaka za vrati. Veste, po pa tiste roke, k so ble 
tko nervozne, veste. Sej bi ve tud tko ble nervozne, ampak, ne delat tko pred njim. Ampak, 
bodte umirjene.  
 

Po možnosti, dejte čakre skp, da boste obvladale svojo življenjsko energijo, 
da naute eksplodirale.  
 
 
 
 
 

In mu res iz srca zaželte vso srečo in mu povejte, da upate in srčno verujete v njega, da 
bosta skupaj najboljša starša, kot sta bla do zdej, še naprej. Da bosta lepo vzgajala otroke. 
Da se bosta dogovarjala in usklajevala in drug drugmu podpirala poti in šla drug drugmu 
naprot, da otroci ne bodo čutl nobene, nobene njune razprtije, ampak sámo ljubezen. 
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A vi veste, kva vi nardite? 
Vse! Zaprete staro sranje, staro karmo. Postavte nov temelj. Blagoslov date. Pa še seb 
zasejete semena za tisto, kar boste požel. In to boste dobil –  štiri pike na en mah!  
Samo, če ste Bojan Križaj – trdno na svoji strani! Ja. Vidm, kako je delal s prstki. Tak, živahen 
fant. 
 
No, ampak, to je bistvo. To je bistvo varanja. Izpuščanje. In ne, ne vlečt nazaj. Zakaaj? 
»Zakaj si me varal?« 
Pozabte! Pač mu je prišla žuta minuta. Ženske, kaj ne razumete? Jaz ne vem, kaj je to tak 
problem? Pač, zgodi se! Moškim se pač zgodi.  
 
No, ampak tud ženske niste cvetke, da ne bo pomote! Tud ženske znate biti zlo briljantne! 
Ampak, ženskam je mejčken lažje, veste. Ker ženske date tiste nogice tam za vrat je to tko, 
veste, kamorkol, kokrkol. Lažje je ko moškemu. Ker moški ma več dela! Veste, z dvemi 
glavami je to težko to vse funkcionirat. To mora vse bit tko postavljeno. In tko.  
Ženskam je fajn. Mal se podmažete. Mal se uredite in greste dalje. Dokler vas čustva ne 
ugonobijo. Ampak, res je preprosto, no! 
 
In Jaz, če bi zbiral – Jaz bi bil ženska! Jaz vam povem. Ne bi blo nbenih problemov! Ker Jaz bi 
vedno dala! Rada bi dala! (smeh) Ja. 
Ampak, nkol se pa neb zavezala! (smeh) Nikol! Ker vem, da to urokov, teh. Pa ne samo 
takrat, ko bi men čakre zavibrirale, sam ne samo ena tam dol, a veste – vseh sedem, al pa 
sedemsto, kokər jih je, recmo, ne. Tistih, k bi mi še tam mau koleščke zafrenčkala se, pa k bi 
se še tuki mal odprle, une telepatije, pa b se povezala s tistimi cevčicami. Ja. To pa ja, ne. 
Ziher bi bil ženska, Jaz vam povem! 
 
Ker ne sam to, ne, Lanjuša?! A? Mogu Ji bom dat telo nazaj, ker se že kremž, ne. Ampak, Men 
je fajn, veste. Lahko Sem seksi. Tud, če Sem v plahti. A veste, če Sem moški, Sem v tisti plahti 
dol, prav, da Sem tak kokr rjuha, ne. Pa je seksi. Veste, vse mišice pokažem. Veš, po Sem pa 
začel nosit pas, pa prvezek, a veš. Po pa tisto bingla, tista kadila, pa Ji spet ni prov, k prav: 
(vdane) »Kakšne dišave?« Pa jo pogledam, a rečem: »A, moške dišave, ne? Aha.« In Ona 
misl, da je moški parfum. Ha. So pa kadila, veste! To je, vse, če maš plahto gor, veste. To je 
toko preprosto! 
 
Ampak, dejmo, gremo na žensko še. Jaa, Bom Ti dal telo nazaj. Lohka še mal počakaš, ker 
Men je fajn, veš?! 
No, ampak, poglejte – jooo, seveda. Jaz mam modrčke. Vse Mi gleda ven, pravi. Veste, če si 
ženska, maš res opcijo, da si seksi. Poglejte, kak Sem seksi! Nobene kocine. Nobene ščetine. 
(smeh) Nobene dlake. Nikjer nič! Ker Jaz drgač Sem ful poraščen, veste. Pa, pa pravjo, da je 
seksi, ker to je moško telo, no.  
Ampak, poglejte – namazane nohte, pač, kot moški ne morm met. Lejte, mam štikle. Sem se 
nauču mau hodət. Vse je super! Pa še taka kiklca. Ja, valjda, da ti gate strena! Ja normalno! 
Varanje bo na ta prvem mestu! 
 
Zato, dragi moji, res razmislte, preden se poročate. Mislm, ker če vte srečval takale telesa, 
ste res u rit. Res! Jaz vam povem. (smeh) U, hu, hu, huu. Joooj, moram se res bolj pogovarjat 
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po naše. Ampak, veste, če se Jaz po Naše začnem pogovarjat, se mi naumo razumel! (smeh) 
Ker Jaz bom začel pogovarjat se v Ozvezdnem jeziku in bo téma. In pol Bom govoru Sam Seb. 
Veste, to je tko. Taka procedura!  
 
No, ampak, dragi moji. V primeru – to vam še moram povedat in izdat eno tehniko, ker poj Ji 
res moram dat telo nazaj. Ker tole je že živčno! Zato, ker Sem tko domač! Veste, da skor tri 
leta nisem bil kle dol, pa Mi že spet tečnar! Res. Ker Mene so odrezal. To, to je sodobna 
demokracija! Ha, ha, ha, ha. Jahvet je lahko. Brahma je lahko. Oče je lahko. Jezus – nemože 
to tako! (smeh, ploskanje) 
Ja. Hvala. No, vidəš, kok Me majo radi, ne! (smeh) Veste, to tko je, ne. Ampak, v sodobni 
demokraciji, ker Sem pač na Zemlj, se Jaz lahko izrazm. Jest srčno upam, da Bom zdej lahko 
spelov še eno krasno tehniko, da povem vsem tistəm, k ste varal. Mislm, ajd, recmo, da Sem 
Jaz zdej varov, pa da mam pač energijo notr, ne. Recmo. 
 
Varanje ni misel. To je skušnjava. To je predigra, drage moje. Če pač gledate lepo telo. Če 
gledate fajn denarnico al pa fajn ogrlco. Ja, to je pač predigra. To je pač vzburjenje. Lej, eni 
majo fetiš na to, eni na uno. Jest ne vem, zakva tok komplicirate? Res! 
 
No, ampak, da se pa slučajno zgodi, da se pa ta energija, od tistih raznoraznih fetišev, veste, 
ko pride poj že do orgazma in do vsega tistga, ko lubico že slečete, pa mate na seb, pa vas 
pokrije al pa vas mal prepiha, oguli al pa, kokr pač, tko k pač pride, ne. Pride do tega, da 
njena energija pa res zleze v vas. Mislm, pa vi tega nočte!  
 
Veste, najprej, kr morte nardit je, da se popolnoma sprostite. A ne le takrat, ko seksate, pa 
uživate, pa se ljubite, pa gledate, če mate pač čas pet minut, pa ji pogledate v oči, ne. Res, če 
že seksate, pa če že varate, naj bo fajn! Res, ker, to je tist, k je dober priokus. Res, drugač rajš 
ne. Ker boste na konc ugotovil, da je luknja je luknja, tko k – uuuu, (smeh). OK! Marija. Ja! 
Tehniko! Tehniko! OK. Tehniko. Joooj. Dons, ne da Bom dobu brez večerje! Še spat nam smel 
it! To je dobro! 
 
No, u glavnem. Zdej se moram postavt, da Sem kot moško telo. No, in Jaz bom reku za 
moške. No, dejmo najprej za to, da se očisti moške, ker to pač tko. Ženske imajo vedno 
privilegij, ne. One že k se delijo, se razdelijo in to tko naprej, a ne. Moški mormo pa vse to 
nest. Zato bomo najprej šli na moškega. 
 
TEHNIKA: KAKO SE MOŠKI OČISTIJO ŽENSKIH ENERGIJ (posnetek: 2:07:46) 
 
Moški mora najprej začutət svojo čvrsto telo. Res. Res, moški si mora najprej začutət, od 
glave do pete, svoje fizično telo. Ker, če nau začutu vse mišice, pa vse dlake na vrhu in na 
jeziku, ja, hvala!, se pravi, on mora začutət svojo celovitost. Celga.  
 
Ko začut svojo telesno strukturo, ko začut energijo znotraj, v telesu, se aktivira telo, 
energetsko telo, al pa notranje telo. 
 
In pazte to! 
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In šele, ko moški začut to telo, ko dá misel na to, da začut to telo, kak je fajn, pa fejst, bo 
mogu misel usmert v to, da zazna, kje pa je tista lepotica, k je zlezla not, ne. Pač. Tisto 
lepotico bomo pač hotl dat ven, ne. Zato, da jo pač naumo mel not in da bomo dal njej 
energijo nazaj. 
 
No, in ta lepotica se vedno, dragi moji, vedno – zlo preprost patent, spne na, na glavco, po 
zadevici notr, po zadevici gor, vse do požiralnika. Simpl! 
Pobere si najboljše mesto. Si morte mislt? Od vrha penisa, čez cel penis, čez notranjost, čez 
vse čakre – tud čez spolno čakro, si morte mislt? Potrebnica!, vse do grla. In ko jo vi zaznate, 
jo zaznate tko k en nalitek. In to se sprime not, na čakre, veste. Normalno, da te spegla! 
 
No, in ko se to nardi, ko se zazna njo znotraj sebe, je najprej bistveno, da jo zaznate, kje je.  
 

In ta energija se od vrha glavice začuti, kot bi bla zlita, al pa 
privakumirana. 
Ko ozavestite to, pomislite na snop bele svetlobe spredaj. Saj 
poznate, tisto belo svetlobo, ki jo vsi duhovni tko radi 
uporabljamo, ne. 
 

 
OK. To belo svetlobo, se pravi, ker je takšna ljubezen, bo ta to sprejela. Nəč bat!  
To energijo zaznajte skoz ta snop svetlobe in jo začutte pred sabo. In zavestno začutte to 
energijo. Dokler jo naute začutl, njeno vibracijo, se ne bo aktivirala. Res ne! 
 

In ko jo začutte, ta snop svetlobe, ko zaznate to frekvenco, 
misli usmerte v to, da čutte njo. In jo povežite, prov, kət bi jo 
skozi čakre, skozi vse odprtine potisnili ven. Kət bi jo daroval. 
 
 
 

 
In kaj se zgodi? 
Ko vi začnete razmišljat o tem, da bi jo potisnli navzven, se bo energija bele svetlobe razlila 
preko vas in jo ovila. In jo ovila. Tud, če jih je blo petdeset. Je vse na istem ciklusu. Samo 
morda malce višje in višje, vse do jezika. Do konice jezika. To je edina razlika. Zato znate kdaj 
sikati, tko kot nekdo drugi – ali partner al pa kej tacga. Ampak, to pač druga pesem! 
 

Se pravi, ta bela energija se ovija okoli, kot bi z rokami objela punčico 
svojega očesa. 
In verjemte, če bi bil Jest bela energija, z največjim veseljem jo objamem. 
Resno! Ker to so največje lepotice. 
 
 

 
In ko jo energija, ker vi dodate željo – ne ukaz, ampak željo, da bi ona šla ven, in ker vi 
energijo usmerte, se bo ona pričela polzeti v to belo energijo. Preprosto! 
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In kaj se zgodi? 
Bela energija ujame njo v telesu in ker je energija zadej, zapre celo, zavakumira cele čakre. 
Ta energija se spusti v snop svetlobe, se uteleši in energija jo odnese. To pomeni, da tega 
duhá vakuumira in ko vi pomislite na to, da se ta energija vakuumira, se bo odmaknila od 
vaše avre.  
 
Preprosto. Zelo zelo zelo preprosto! 
 

Ampak, potem morte nardit samo še eno postavitev – 
pomislt na penis, pomislt na to, da belo energijo, se pravi, 
ko se ta že odmakne, žensko energijo. Se pravi, ko sveži 
pritok priteče, povlečete znotraj, skozi penis in v 
notranjost, v notranjost jo zavestno vzdigujete vse do grla, 
al pa do konice jezika.  

 
Se pravi, kot bi belo svetlobo vdahnili, skozi penis in jo z vdihom in mislimi 
– se pravi, vdihavate in jo opazujete in jo vzdignete do grla ali do konice 
jezika. 
Torej, večkrat ste seksal, višje mora jet, ne! Preprosto. Do konca jezika. Do 
konca. Čist do konca. 
 

 
Se pravi, in nato, ko jo z mislimi vpnete na jezik, zadržite dih.  
In ko ga zadržite, pogoltnete slino in še vedno držite. In začutl boste mehur zraka, ki se zlije 
po notranjosti telesa in zavakumira vrinjeni ali prazen prostor. 
 
Čakre se takoj spnejo na to novo energijo, se zavrtinčijo in vam bo vse tekl kot po maslu. 
Postanete brez njene ujete energije. 
 
In ko se nardi to, se energija potem sama počasi odmakne nazaj, tko, da ni treba nič skrbet 
za to, kam bo šla bela energija, ker to je vse v vašem sklopu, ker vsak ma to belo energijo. 
Ker to je ta življenjska energija, s katero balansirate in obračate življene. In je to tko zlo 
preprosto. Torej, moški smo rešeni! 
 
Kaj pa ženske? 
A jim pstimo mau, a? Ha, ha, ne bomo! 
Ženske so Men balzám. Res, to so, to so Moje lepotice. Jaz vedno rad gledam ženske, ker pač 
Sem moški. Pač, obožujem ženska telesa. Ampak, to ne pomen, da jih dajem čez, da ne bo to 
pomote. Ampak, pač, ženskam rad pomagam. 
 
A veste, da Sem v življenju in v obstoju – Bom nehal!, a veste, da Sem v obstoju dejansko 
pomagal večim ženskam kot pa moškim! In moški se še niso prtožl zarad tega. Veste, to je 
dobr vedet! 
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TEHNIKA: KAKO SE ŽENSKE OČISTIJO MOŠKIH ENERGIJ (posnetek: 2:14:33) 
 
No, ampak, kaj pa ženska? 
Ženska, ko se postavi na tisto moško zadevo, ko ga da noter in se ga oprime in začne 
uživat, seveda, to kar steče skoz moškega noter, ne.  
 
Ampak, kaj se zgodi, ne? 
Ve ženske, če moški nardi tako transformacijo, čiščenje po seb, je to super, ker bo ta bela 
energija prnesla njen kos nazaj in bo dobila brez kančka slabe vesti nazaj tisto, kar je zgubila. 
 
No, če se pa slučajno zgodi, da se deli in jo kdo pobere al pa se karkol zgodi, da mogoče 
ženska ujame moškega, pa mora naredit sledeče. Ženska, če ujame moškega pomeni, da je 
varala. OK? Beseda »varanje«. Kar smo rekl, da bomo črtal iz repertoarja! No, se pravi, je 
dobila vrinjeno energijo. 
 
Zlo preprosto, ženske. Ne se sekirat! Kar je blo, je blo! Ne tečt po vesti. Ne se metat ob tla! 
Pomislte mogoče rajš, da je blo fajn in da je blo vreden. To je, to je to! Nimate več kej za 
razglablat! Ne z moškim. Ne s partnerjem. Ne s prjatlom. Z nobenim! To je vaše. Telo je vaše! 
Kermu ga date, je vaše! Ne od partnerja. Ne od moža. To je vaše! Torej, vaša osnovna 
pravica, kaj boste delale s telesom. Al mu boste dale, al pa mu naute dale je tvoja, vaša 
osebna pravica. To je po zakonu Matere Narave. Jaz vam povem, da je tko. 
 
No, ampak, ženska mora pa najprej osredotočət sebe na vagino. Na sprednji del vagine. 
Prav na ta ščegetavček, na ta klitoris tuki spredej. In okrog njega se nabira energija, ne, od 
tega moškega. 
 
Ampak, zakaj okrog klitorisa? Si morte mislt? 
Preprosto zato, ker je to zakosteneli, al pa tist, zarustan organ, k ga včasih ženske uporabljajo 
v novih rojstvih za lahko bodoče moške, potencialna telesa, al pa za kaj tacga. To je pač 
penis, ne.  
Pa če mate noter še tisto Ge točko, je pa to še ena taka krasna povezava. K bi eden mau 
okrog stvari obrnu. Ampak, u redu, ne. 
 
Se pravi, ženska mora najprej pomislt na to in zazna en tak mehurček okrog, kət en nalitek. 
No, in tiste ženske, ki majo mogoče še lahko iz prejšnjih življenj, ni treba, da so zdej vse take, 
potrebne, pa bile radodarne, se pravi, majo lahko ta ovojček okrog klitorisa.  
To pomeni, da ji nikol ne bo pasal, da bo on tam ga sračkal, kər neki tam, ampak bo mogu bit 
zlo nežen, pa zlo previden, pa – pač, saj veste, kako smo ženske. 
 

No, ampak, nato mora energijo začutət preko Ge točke. Se 
pravi, znotraj.  
Saj poznate, Ge točka, je po sprednji strani, se pravi, te 
trebušne votline, bi dale prste noter, dva prsta in pobožale, 
se pravi, nastane taka hrapasta, hrapasta koža. No, to je pač 
en organ, en penis. Včasəh, v starih časəh so jih uporabljale 

za samooploditev, k so ble še boginje. 
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Ampak, poglejte, kva je vam ostal! Si morte mislt – lahko ste moški al pa ženska. Vse v enem. 
Veste, to je sodobnost! 
 

No, ampak, ja, ja, se pravi, na to energijo, na ta del se morte sfokusirat.  
Torej, najprej klitoris. In se usmerte na ta penis in zaznate vkoreninjeno 
energijo. 
 
 
 

 
In kaj se potem zgodi? 
Če boste dober to opazoval, boste čutl, da od tam, iz sredine, teče en tak krasen lasek v 
maternico, v center maternice in po maternici naprej gor, v zasnovnika. In zasnovnik dobi 
pač tisto priložnost in vnovično priložnost, da lahko pač ženska uživa in še uživa in še. Bla, 
bla, bla, bla, bla. No, ampak tko.  
 
Se prav, in kaj se zgodi? 
Ko se na klitorisu in Ge točki nekaj ukorenini, se vse steka v maternico. In maternica 
postane leglo vsegá. In tam nastane shramba.  
In, k si morte mislt ženske, da če ste dale kakšnega devičnika dol, mate njegovo energijo tam 
not, v maternici! A, ka pa to? Si morte mislt, kakšen zaklad mate noter?! 
 
No, in kaj se nardi? Zlo preprosto! 
Ko ozaveste to maternico –  če nimate maternice, nəč hudga, prostor je še vedno prostor, 
veste, kje je in to je to. Dovolj imate. Ker je vse na energetski bazi. In potem pomislte na ta 
lasek naprej, vse v zadnga živečga, v zasnovnika. Čist preprosto je. 
 

Ko udahnete, se pravi, z mislimi požente svežo energijo prek klitorisa, prek 
Ge točke, čez mali lasek v maternico – boste zaznal znotraj mehur shrambe 
in po notranjosti znova lasek do zasnovnika, do pleksusa. Energijo. 
 
 
 

 
In kaj se bo zgodil? 
 

Ko boste enkrat ali dvakrat vnesl ta dih v notranjost in ga zadržal, se bo 
aktivirala svetlobna posodca. Prav znotraj okrog pleksusa. 
Saj si lahko v mislih pomislite in delate. 
Se pravi, pomislite na klitoris in energijo vlečete z vdihom čez Ge-točko 
znotraj, preko laska v maternico. V maternici se zazna ta svetloba te 
shrambe. In potem naprej listek oziroma nitka, vse v pleksus. 
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Čist simpl! 
 

In znova ponovite dih in sam z mislimi znotraj, vuufff, in se aktivira posodca. 
Taka šalčka.  
Ko se aktivira šalčka, zadržite dih, držite in bodte sfokusiran na šalčko. 
Šalčka se počasi popušča in gre nižje, in gre nižje, nižje in ga bo lasek to 
šalčko povlekel v maternico.  
 

 
In ko se ta šalčka spravi v maternico, držite dih, bo, samo z mislimi spremljajte, samo 
opazujte proces in skozi maternico nazaj ven. Postaja toplo. A čutte, kok je fajn topl? Se 
pravi, energijo vleče ven. Ven. Ven. Ven. Skozi Ge točko, skozi klitoris. Okoli klitorisa se 
zazna ta šalčka in pride energija navzven. 
 
Prov toplo rata! Poglejte to! 
Zdej Sem Teb naredu vajo! A? In zdej mamo energijo zunaj, ne. 
 
In zdej, ko mamo zunej, kaj zdej nardit? 

 
Zdej pa to šalčko obrnemo samo tko, proti snopu bele svetlobe. 
Ampak, ženskice, snop bele svetlobe kar sam ne pride, ker jo morte najprej 
usmert.  
In se snop bele svetlobe ujame v šalčko. Naredi se ovitek. Poglejte.  
Iz snopa gre ovitek te energije okoli zbrane energije in jo shrani v sebe. 
 

 
Tak, zlo preprost. 
OK. Počakate, da se energija pač odmakne. More se mejčken stransformirat. No, tukaj je 
nula zaloge! Ampak, pač, moram počakat, zaradi drugih. 
 
No, in dejmo naprej. 
 
In kaj zdej? 
Zdej mamo prazen prostor. Toplota še vedno ohranja se. Prov znotraj v telesu. Zdej bomo 
pa znova – tko kot moški. Preprosto. Pomislili znova na sveži tok energije, brez tiste ujete 
brbončice, k se je odmaknla. Rečmo temu mehurčku.  
 
Se pravi, to energijo pa bomo sam udahnli, znotraj, preko klitorisa, kot bi klitoris ovili, 
znotraj v Ge točko, prov celo Ge točko, kot bi nardil eno veliko korenino znotraj po tisti 
nitki, v maternico, naprej v nitko, vse do pleksusa, do točke, kjer se je ujel zasnovnik.  
Se pravi, to energijo z udah vdahnemo, pomislimo na pot in se segreje pleksus.  
 
Lejte to! Kako je to preprosto telo segrevat! Vroče Mi je ratalo. No. Super. Se pravi, in kaj se 
zdaj zgodi? 
Zadržimo dih. Držimo dih. In energija se preprosto vakuumira.  
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Poglejte, kaj se dogaja?  
Bela svetloba se sama odmakne. Snop energije gre proč. Ostane toliko, da zalije prazen 
prostor. In smo preprosto zamenjal energijo.  
 
Glejte, kok je to enostaven! Na, če veš, ja! Aha.  
 
No, dragi moji. To je nekej, nekej malga o varanju. 
Ampak, ne si dajat slabga občutka o varanju, ker zdej vse veste, kako in kaj.  
 
Jest Bom zdej mogu pač vrnt Telo nazaj, ker drugač bo tole rom pom pom po hiši. Men je blo 
res fajn dons. In res Mi je blo super! Jest upam, da Bom lahko dobil kmal še kakšno mesto, da 
vas še kaj fajnga podučim. Ampak, ta tematika Mi je bla res super! In predlagam, da mamo 
en mejhen pavze. Pol Bom pa vidu, kolk Sem bil priden, če Mi bojo dal še kej za delat, ne? 
Drgač Bom pa mal užival. 
 
Ampak, res ste super! 
Uživejte u življenju. Imejte se fajn! 
 
Pozdrav. 
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DRUGI DEL: VPRAŠANJA IN ODGOVORI 
 
Takole. Sedaj bomo lahko nekako tudi končno nadaljevali tudi v našemu delu.  
 

Sedaj Sem Jaz, kot Jahvet Jahvarjunski Visočanski povabljen v drugi del 
vašega sodelovanja. (smeh, ploskanje) 
Tako, da, dajmo, nadaljujmo našo vročo tematiko.  
 
 
 

 
Ampak, predno pričnemo, predno pričnemo – Jezusa Smo danes povabili v sodelovanje zato, 
ker Smo vedeli, da bo zelo preprost. Ta preprostost je tisto nekaj, kar Smo danes rabili in 
potrebovali, da ste začutili vaš vsakdan. Tisto nekaj, kar v vašemu življenju se iz trenutka v 
trenutek pojavlja in Smo vam odraz ali matrica nečesa, kar je ustvarjenega in kar je vašega. 
 
V Našemu svetu smo se res veliko nasmejali. Jaz upam, da vam nismo nekako pritisnili 
nekam, da Smo dejali, da Smo nevljudni, da Smo nespoštljivi. Nikakor ne! 
Vendar, to je vaše življenje in to je vaš čas. To je tisto nekaj, v kateremu balonu ali mehu se 
pravzaprav tudi nahajate. Brez slabe vesti, tudi Lanjuški, fizično zemeljski, ker si Jo včasih 
malce izposodimo. Ampak, veste zakaj si Jo izposodimo? Zato, da dobite malce primerjave, 
malce pridiha, da počasi spoznavate Njo, kot Lanjuško fizično zemeljsko in kot Mogočno 
Lariso Visočansko, katera bo tudi v enemu izmed naslednjih druženj, ne Bom opeval katero, 
bo vodila Sama samo druženje. (ploskanje) 
Tako boste šele (Jasara, Jasara). Tako boste končno spoznali bodočo Vladarico Našega 
Stvarstva v Našemu delu, predvsem pa tisto nekaj, kar je v nekemu postavitvenemu delu tudi 
v samemu Vrhu, prav po veji Lane fizično Pranerjeve ali Prunerjeve Gospode.  
Tako, da, to vam Bomo vsekakor pogostili ali vam naredili. 
 
Zakaj pa Smo danes izbrali Jezusa? 
Zato, ker Smo potrebovali, da se sprostite. In ker se sprostite, ste odprli zemeljsko ravén 
seksualnosti ali tistega nečesa, kar ste imeli popolnoma blokiranega. Določeni spomini, kateri 
so bili blokirani, so sedaj v več kot 95-ih procentih končno tudi odmaknjeni. 
Daritve so se spojile s tistim deležem, kar Smo želeli, da se odpne. 
 
Tako, da, Jaz se še enkrat opravičujem, če je bilo morda preveč domače. Ampak, tako pač je. 
Smo na različnih pozicijah. Smo v različnih svetovih. Predvsem pa – Jezus je pač Jezus! On je 
pač domači. On je Tisti Edini, kateri je živeči na Zemlji – bil in je. In je Tisti, kateri zmore 
marsikaj premakniti. 
 
Meni nikakor niso dopuščali, da pridem v zemeljsko življenje. Tako, da Jaz ohranjam še vedno 
tisto svojo prvobitno postavitev. 
Tako se je odločal Moj Očka. Ampak, kakorkoli se je odločal, zagotovo se je najbolj prav 
odločal! 
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Vendar, dandanes Smo tukaj, kjer Smo. V sodelovanju in v prepletanju, predvsem pa v 
nadaljevanju vašega drugega dela. 
 
Daritve, katere so bile postavljene, so končno tudi zaprte in zapečatene. V dveh procentih se, 
žal, niste odprli. Tako, da Nismo bili uspešni, kljub trudu, da bi se pa morda malo sprostili, da 
bi lahko neko obtežitev, neko breme izmaknili. Tako, da, žal, tam ne moremo nič narediti! Če 
Nam bo uspelo v kakšnih naslednjih minutah še komu kaj pogostiti, kaj pocrkljati, verjemite, 
da se Bomo potrudili za vas. 
 
Drugače pa – drugi del je predvsem vaš del, namenjen vam in vašim vprašanjem. Tako, da, če 
vam je zanimiva tematika in potrebujete še kakšno obrazložitev ali pa imate malce več 
radovednosti, kar z besedo na dan in na površje, da Bomo lahko še kaj odprli in razprli. Kdo 
bo vprašal prvi? Kar izvolijo, z besedo na dan! 
 
 
»Iskren pozdrav vsej Vaši Veličini. In res hvala za vse, kar prinašate s seboj, Vašo Ljubezen 
in to Vašo mogočno razbremenjevanje z vseh strani. Kdorkoli bo to že počel oziroma ste 
nam prinašali že čez teden daritve. Tko, da, res iskrena hvala za vse.« 
 
Ponižno, ponižno sprejemamo zahvalo. 
 
»Mam eno vprašanje, in sicer, kakšno vlogo imajo pri današnji tematiki prostitutke?« 
 
Mm, zanimivo vprašanje! 
Najprej, kar se tiče daritev. Vsekakor vam bo to koristilo. Zakaj? In sedaj vam o tem delčku 
samo še prišepnem, predno odprem to tematiko. 
Tisto nekaj, kar Smo izmaknili ali premaknili, so bile tiste najtežje energije usedlin, zaradi 
katerih so se duhovi, duše in tisti, kateri so potepinčki, parili z vami, vas ponoči obhajali in 
se pretakali in ustvarili določene zapise, da se potem zgodovina znova ponavlja. Tako, da, 
to je tisto, kar ste danes dobili.   
 
Kar se pa tiče prostitutk – Jaz bom dejal tako: to so zelo modre žene, če se, se pravi, zberejo 
ali odločajo za takšno postavitev. Predvsem so običajno prostitutke tiste, katere v sebi 
nosijo veliko shrambo velikih energij davnine in skozi to ljudem vračajo nazaj tisto nekaj, kar 
je njihovo. In v takšnemu konceptu zato vi lahko začutite tudi, da nekdo nekaj prinese 
domov. Ravno zaradi tegá, ker mu oseba vrne. Na takšen način se vračajo in preoblikujejo 
zapisi in postavitve. In to je nekaj, kar je najbolj mogočnega. 
 
Ali lahko verjamete, da je vsaka ženska šla vsaj skoz tri takšna življenja prostitucije? Drugače 
ne gre! 
In ne glede na to, kako kdo obsoja ali kako kdo postavlja, pomeni, ko se dovolj shrambe od 
ljudi, od drugih ljudi preplete na neko polje ali na neko enoto, se vedno najde ali pojavi 
oseba, katera je pripravljena – če ne pripravljena, pa izbrana ali žrtvovana v vlogo, da se 
preko nje končno transformirajo nazaj določene energije. 
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Tako, da, pri samih prostitutkah ali pri osebah, katere se nekako prodajajo ali balansirajo, je 
edina težava ali ovirica predvsem v temu, ker so takšne energije prepletene z denarjem. To 
ni neka ljubezen.  
Ne morete nekako prostitutko istovetiti s tisto, katera menjava partnerje in oddaja energijo. 
Ampak, prostitutka, se pravi, je prodano blago. In ona je že v naprej določena, da bo to 
postala. In zato se temu enostavno ne more izogniti. 
 
Na Zemlji ni osebe, ne vidim, da bi bila oseba, katera bi bila postavljena kot žrtev, da bi jo 
spravili v to in jo potem obtežili. 
 
Vendar, kakorkoli že. Če nekako hodite k takšnim plačankam, se dobro zaščitite zaradi 
bolezni, zaradi tegá, ker tudi energije od drugih prehajajo k vam. 
 
Kaj se dogaja? 
Če moški pride enkrat k takšni osebi in ko začuti, da dobi svoj delež nazaj, ni nujno, da ima 
dva takšna deleža, ker ima lahko samo eno življenje iz katere zgodovine, s katero se je z njo 
prepletal. In ko začuti, da tega ni več, da mu ni več prijetno, to je moment ali trenutek, ko 
začuti, da osebi ni več prijetno v njeni družbi pomeni, da je pobral vso energijo.  
Kadar bo zavestno hodil nazaj in hotel priti tja, se bo prepričeval, da mora, da si želi, da je 
prijetno, da je primerna – se pravi, je to prvi dokaz, kjer on nima več kaj tam iskati. Tako, da 
na to bodite pozorni. 
 
Predvsem pa Bom dejal takole – ne obsojati prostitutk! Nikogar ne obsojajte, ker ste bili vsi, 
ki ste v dvorani, ali ste bili moški ali ženska, že dotakljivi in ste bili že v takšnih vlogah. 
Tako, da, skozi vse vloge je potrebno na Zemlji iti, da se ozavesti, da se osvoji program in 
skozi to tudi nova postavitev. 
 
Tako, da, ne podpiram, da ne bo pomote, da podpiram prostitucijo. Nikakor ne! Ampak, tako 
boste morda lažje razumeli, zakaj so eni v takšnih vlogah. Predvsem pa so to običajno 
odrešiteljice, ker na sebe lahko sprejemajo ali pa oddajajo. 
Vendar, če se prodajajo ali prodajate za denar ali za vrednost je pomembno, da to delate z 
ljubeznijo. Kadar delate nekaj z ljubeznijo je to nekaj, kjer se ne obtežujete. Kadar pa nekaj 
delate po sili razmer in vam je gorko in težko, pa postanete kot magnet, lovilec in sprejemate 
tujo energijo na sebe. 
 
Kako naj si ženska pomaga? 
Predvsem naj si pomaga, da se večkrat posede pod drevo, da se poveže z Materjo Naravo 
in poskuša zbalansirati prav po tej smeri.  
 

Ali pa, da tu in tam, si pomaga tudi s poganjanjem energije ali vibriranjem 
čaker – od spodnje čakre navzgor. Se pravi, da z mislimi se poskuša 
dotakniti spodnje čakre in potem po vrstnem redu, da vse skupaj požene. 
To pomeni, da bi morala vsaka ženska, ki se ukvarja s to postavitvijo tokom 
dneva ali proti večeru, ko popolnoma zaključi s takšno obrtjo, pognati 
energijo navzgor.  
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In vse usedline bi se razbremenile in bi ona bila lahkotnejša. Na ta način njej ne bi bilo tista 
težina, tista globina ali bolečina znotraj nje same. Tako si pač pomagajte, tiste, ki se ukvarjajo 
ali pa se boste še ukvarjale s takšno postavitvijo. 
 
»Najlepša hvala.« 
 
Jasara. 
 
»Prisrčen pozdrav vsem Gospodom. Posebno Jezusu za to res tako veselo zgodbico oziroma 
poučevanje. (Jasara) Bi pa vprašala, kako s to tehniko, ki ste nam podal, torej, če jaz sama 
naredim kot ženska, zase, da poberem vse te delce nazaj, ker poj mam v moškem, 
usojenem, tudi moški del. Oziroma moj moški del v njemu. Kako se istočasno – a se tud pri 
njemu to, pač, razčisti? Ali je treba z moško tehniko? Kako, v tem smislu, bi to razložil, da bi 
dobro razumela? Ali se tud pri njemu istočasno to zgodi?  (Da.) Hvala.« 
 
Se pravi, če imate vi kakršenkoli delež od nekoga v sebi, se pravi, se to vsemu deležu, tudi, če 
so nizani ali prepleteni, istočasno odvija čiščenje ali vračanje. Vendar le deležev, če so 
enakopravni. Če ima druge on postavitve, vi tistih drugih, ki jih nimate v svojemu sistemu, ne 
morete nekako očistiti. 
 
Na primer: če bi Jaz imel od Micke in od Francke neke deleže, ne pa od Ivane, se pravi, od 
Ivane ne bi zmogel nič očistiti, če ima on deleže od Ivane. 
Torej, to je ta postavitev ali ta sklop, v kateremu se vse skupaj odvija ali postavlja.  
 
In zato lahko očistite v sebi samo tisto, kar se drži ali oprijema vas. Nikakor pa ne morete iti 
v preslikavo, da bi njemu poskušali očistiti postavitev mimo njega v njegovi postavitvi. To pa, 
žal, ne gre. 
 
»Hvala.« 
 
»Lepo pozdravljeni. (Jasara) Hvala lepa. Zanima me dvoje. Najprej tole, ko so ti odmori 
med paroma, ne. Na primer, da sta par, pol imata pa pavzo, ne. To se mi je lani zgodil 
podoben primer, ne, da je bil pač odnos znotraj te pavze. Če je pol to to varanje ali ni? Pa 
zanima me, prej sem mela mal težav, če so bile sploh razbremenitve pri men, ker sem imela 
mal, tak. Hvala lepa.« 
 
Jaz Bom dejal tako: 
Varanje ni varanje, če se nekomu ne zaobljubite. Ko si vi date zaobljubo, da boste zvesti, dani 
in predani, brez spolnosti, brez nečesa, da boste varali, da boste gledali naokoli, se pravi, da 
tega ni, potem niste v nobeni vezi ali navezi drug drugemu dolžniki. 
Dolžniki ste predvsem energijam, ali bitjem ali postavitvenim deležem, ki se povezujejo v tej 
konfiguraciji. 
 
Predvsem pa bodite pozorni. Kadar nastane pavza ali med, med parom takšen premor, kot 
ste se lepo izrazili, pomeni, da je to karmični ciklus. Običajno, ko je več različnih obdobij, sta 
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bila medsebojno vezana ali povezana. In ta medsebojna vez lahko teče v 1.305-to in 525-to 
po nultemu štetju, kjer sta dva enakopravno povezana. Se pravi, v dveh različnih obdobjih. 
In ko vi eno obdobje izživite, v temu času in ga podoživite, in iz njega izluščite samo tisto in 
spremenite in popravite ali preoblikujete, kar je najbolj prav. Se pravi, na tej postavitvi vi 
preprosto, v nekemu obdobju, izživite samo tisto, kar sodi v prvo obdobje.  
Nato lahko sledi drugo obdobje. Lahko čisto iz sodobnega časa in se potem čas lahko zasukne 
nazaj. In tako se para, dva, znova vrneta in medsebojno usklajujeta. 
 
Tako, da, tukaj Jaz ne vidim nič slabega. Če se ljubite, če se spoštujete in preprosto imate 
radi, to nekako teče ali se pretaka. Vendar, običajno to ne obstoji za celo življenje. Redki so, 
ki se nekako prepričajo ali pa dopovedo, da je tisto obnavljanje ali obnavljanje nekih starih 
vezi, starih postavitev nekako, da doprinese nekaj novega. Razen v primerih, ko se oba 
zavestno odločita za to, da bosta skupaj, da se bosta povezala, da se bosta preuredila, 
preoblikovala in v energiji zavesti ali nekakšne, takšnega preoblikovalnega dela, tudi trdno 
postavljala. 
 
Vendar, kakorkoli že. Imate možnost, moč odločanja. Ker življenje je vaše. Ne naše. Niti od 
kogarkoli drugega. 
 
 
»Lepo pozdravljeni. (Jasa) Hvala za današnje daritve. Hvaležna Lani za podano tematiko. 
Me pa eden, najprej me zanima, zakaj smo bile vse ženske tako lačne? Ob pavzi.« (smeh) 
 
Dejansko se je energija, katero Smo pobrali kot obtežitev, dejansko odmaknila. In ko Smo 
odmaknili to energijo, Smo dodali svežo, čisto kristalno energijo. Ne, ne zlato, niti belo, 
ampak kristalno. Ker samo nasprotja nasprotne energije zmorejo zapolniti neki prostor. 
In ker je bila sveža energija, je bil sveži pretok, je bilo, pač, telo odreagiralo. Morda tudi 
malce z lakoto. 
 
»Hvala lepa. (Jasara) Imam pa zdaj eno vprašanje v zvezi s tem. Predvsem me zanima, kaj 
se zgodi, če za časa, recimo, tega življenja, v bistvu nimaš ozaveščenih teh korelacij in pač 
ne pobereš te energije nazaj? Najlepša hvala.« 
  
Proces, proces je predvsem čisto preprost. Tečete tekom življenja v drugo življenje, v tretje 
življenje – toliko časa, dokler drug drugega ne izpustite. 
Morda je Jezus malce v hudomušnemu pridihu obrazlagal, ampak ste dojeli globino vsegá. Se 
pravi, ko drug drugemu dajete svobodo, čeprav je sodobnost tako zelo drugačna od 
zgodovine, pa hkrati tako identična in podobna, se vi dejansko skozi to dokopljete do točke 
izpustitve.  
 
In ko vi na Zemlji osvojite program, da je nekako zvestoba le samemu sebi in tistemu 
prvobitu osnova in da drug drugemu dopuščate, se pravi, ljubezen; da drug drugemu 
dopuščate, da poslušajo sami sebe, svoj občutek, svojo zavest, svoje srce in da drug 
drugega ne omejujete, ste prešli že tik pred zdajci, da prestopite Najvišja vrata v 
Razsvetljenje. 
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Zakaj? 
Ker, ko pridete v točko Razsvetljenja pomeni, da ste tik pred tem, da vstopate v nesmrtnost. 
 
Kaj pomeni nesmrtnost? 
Zelo zelo preprosto! Ustvarjen je program nečesa, kar ostane v večnosti. Ustvarjen je 
program, ki ostaja v večnosti. Točno to, kar se zgradi, ostane v večnosti. 
 
Pazite to! 
Če se nekdo z nekim programom pojavi v nesmrtno telo – si predstavljate, da je oseba 
posesivna, ljubosumna, škodoželjna, zlobna, hudobna, se pravi, se ta energija vedno, v 
večnosti ohrani in je, kakršen je. 
Ko takšno energijo pretočimo v Andalo in jo preoblikujemo in ji ustvarimo fizično telo, ali iz 
Energije ustvarimo telo – opevam zelo preprosto, da boste razumeli in doumeli to celovitost, 
se pravi, je oseba, ki je vakuumirana, točno takšna kot je. Ljubosumna, posesivna, 
neprilagojena in prepričana v svoj prav. 
 
Koliko izmed vas, bi lahko, na primer, več kot pet tisoč let imeli nekoga ob sebi, ki bi vas 
glodal in glodal in glodal? Si predstavljate? In da ga imate za večnost večnosti in ga ne 
morete spremeniti, ker se niti ni pripravljen spremeniti, ker je ustvarjen, ker ima ustvarjen 
spomin. Ker je ustvarjen karakter. Karakter pa je tisto nekaj, kar se na koncu znova in znova 
porodi. Torej, (op. nekdo kihne – na zdravje), se pravi, to je tisto nekaj, kar se skozi življenja 
ohranja in postavlja. In to je bistvo in temelj vsegá. 
 
Zato imate Zemljo, da se preoblikujete, da spreminjate vzorce, da spremenite navade, da 
ozavestite, da preoblikujete in da iz sebe naredite najboljši paket od najboljšega.  
 
In to je vaša zmaga.  
Ker le tisto najboljše od najboljšega smo, ste in bodo zmožni postaviti in posedeti poleg sebe 
in z njim biti v večnosti – ali v prijateljskem krogu ali v nekem sorodstvenem krogu, ali v 
krogu domačnosti, družine, mesta. Kakorkoli že. 
To je tisto, kar se dela iz vas. 
 
Zato je nekako tako, po stopnjah preoblikovanja ali spreminjanja. In lastninjenje je zanka 
okoli vratu samemu sebi, ker vas to prikuje v Zemljo. Ker to je zemeljski program. 
 
Brezpogojna ljubezen je dopuščanje in sprejemanje vsegá. In drug ob drugem hoditi, drug z 
drugim se ljubiti v takšnemu konceptu, da spoštujete vse, kar oseba je in hkrati sprejemate 
in je on pripravljen sprejeti, takšnega kot ste. 
 
Se pravi, to je ta brezpogojna ljubezen, pripadnost ali vrednota, katera vam odpira tudi 
Nebeška vrata. Zato ozavestite program. Spremenite program in dojamite, kaj je tisto 
najboljše od najboljšega za vas. 
 
(ploskanje) 
Jasara. 
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»Spoštovani. Hvala za to lepo razlago. Res lepa razlaga glede brezpogojne ljubezni. (Jasa) 
Jaz osebno bi samo vprašala, če sem sprejela daritve, ker se mi zdi, da sem lansko leto 
imela prav preizkušnjo na to temo. In, no, zdejle pa me zanima, če je, ker sem se počutla, 
kot da sem v enem vakuumu. Zdej, v tem tednu se počutim pa svobodno. Ne vem, mogoče 
zato, ker ste že kaj delali na meni? Mogoče pa tud? Predvsem me zanima, no, če sem 
sprejela te daritve. Hvala vam.« 
 
Vsekakor ste daritve sprejeli eni izmed prvih.  
 
Hkrati pa se, res se prične delati za vas najmanj pet dni prej. Se pravi, že nekaj dni vnaprej 
vidimo in vemó, kdo bo pravzaprav prišel in se že pripravlja proces razbremenjevanja, 
osvobajanja in vsegá. In to je tisto, kjer se že uskladimo z vsemi vašimi vodniki, z vsemi 
vašimi zvodniki, z vsemi vašimi usojevalci, da se sklepajo dogovori.  
 
In največje breme, ki ga dobivate, so pravzaprav partnerski odnosi – ali pogledate v 
zakonski vezi, v skupni zakonski vezi, tej družinski vezi, prijateljski. Se pravi, to so odnosi, 
kjer drug drugega začutite. In ko se odprete po srčni strani, dejansko lahko pridobivate ta 
bremena na sebe. 
 
In zakaj bremena? 
Zato, ker so to spomini. 
 
Od kod so spomini? 
Spomini iz davninskega življenja, iz nekega momenta, kjer ste bili prizadeti, oškodovani, 
ranjeni, zaželjeni, preveč morda zaželjeni, se pravi, in so se ustvarili neharmonični zapisi. In 
tisto, kar ni v harmoniji, kar ni v neki celovitosti, kar bi dajalo odraz ljubezni in popolnosti, je 
to tisto nekaj, skozi kar se znova, znova preoblikujete in postavljate na pretok in na delo ali 
na postavitev, katere boste znova v nekemu življenju preoblikovali. 
 
In to je takšen ciklus. 
In vsekakor, verjemite, je iz vsakega življenja manj in manj in manj in manj zapisov. 
 
In veste zakaj? 
Zato, ker vedno bolj sledite samim sebi, poslušate samega sebe in izhajate iz svoje 
notranjosti. To pa je bistvo vaše zmage! Da ne poslušate um in razum, ker ta vas zavede. 
Poslušajte svoje srce, svoj občutek, svoj instinkt. To je pot k vaši zmagi in Svetlobi. 
 
 
»Spoštovani. Hvala za današnje daritve. (Jasara) Prvo bi reku – teden, ki je bil pred mano, 
je bil eden izjemno obremenjujočih zame. Kot, da sem bil nekdo drug. Če je možno kak 
namig glede tega? Drugo vprašanje pa se tiče zaščite. Ko imamo odnos, ne samo uporaba 
kondoma, ampak zaščita na energetskem nivoju, razmišljam. Če je možno, da potegneš 
zlato energijo čez sebe, čez celo svoje telo? Ali samo, ne vem, dlani, spolovilo zaščitiš? (Da.) 
A lahko to uporabljaš tudi… Hvala.«  
 
Ja. Zelo močno vprašanje.  
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Kaj se pravzaprav dogaja? Kako zaščititi tudi energetsko telo?  
Fizično telo vsekakor zaščitite s kondomom, ker to je nekaj, kar sedaj imate. Čez čas se bo 
nekaj drugega, še boljšega, bolj varnega pojavilo ali postavilo, kar se bo nekako tudi 
uporabljalo. Ampak, kakorkoli že, v temu obdobju vam je to ena izmed najbolj varnih 
postavitev, če seveda vzamete tudi varne sestavine. 
 
Kako zaščititi eterično telo? 
Zelo težko, če se odpre srce. Ko vi nekoga srčno začutite, postanete kot magnet. Kot 
prostor, v katerega se shranjuje, iz katerega se sprejema, v katerega se vse vsrkava. In ne 
morete zapreti tegá. 
 
Kadar imate nekako, da ločite spolnost od spolnosti, tako preprosto kot samo potešitev, od 
tistega nečesa, kar dihate, kar pričakujete, se pravi, kar se postavlja v fazo neke približne 
ljubezni. Ker težko vam prikažem ljubezen v vašem svetu, ker je beseda »ljubezen« tako zelo 
omejena, ker je vedno pogojena. 
In to je tisto, kjer ljubezen izgubi tisti pravi pridih v vašemu zemeljskemu svetu. 
 
Ampak, kadar se spravite v spolnost in če se eden zaljubi, drugi ne, je tisti, ki se zaljubi, 
povleče od njega marsikaj. Se pravi, postanete magnet. 
Na nek način krivično. Ampak, prav zaradi tegá potem takšen tudi najbolj trpi. In ko se 
razideta, je tak ujet, zato, ker je ujet v tej energiji. 
 
In dokler se ne razloči oziroma se ne odmakne ta energija in ga ne osvobodi ali ne pretoči, se 
pravi, je on dobesedno v njegovih zankah. 
 
Zaščititi se, da se ne odpira najprej srca. Zaljubite se, ko res začutite. Res tisto, da ste 
srečali pravega. Ali pa, da se zaljubite res v trenutku, ko se vam na obeh straneh 
spodmaknejo »tla« pod nogami. 
 
Kako se to začuti? 
Neka močna energija, ki vaju mogočno poveže. Ko se prav začuti, kot bi se dva eterična 
telesa medsebojno povezala. Imate občutek, da ste obstali v momentu časa in v nekemu 
prostoru. Ko čas izgubi svoj obstoj. To pomeni, da je to ta medsebojna vez te močne 
privlačnosti. 
 
Takrat se nimate česa bati, da bi karkoli povlekli ali pridobili slabega. 
 
Zakaj? 
Ker sta prasketajoča. Ker njune energije prasketajo. In ko te energije prasketajo, sproti talijo 
in raztapljajo. In se na ta način tudi osvobajajo. Ko se ta energija osvobodi, se pravi, zaživi 
simbioza. In to je ta globoka vez, po kateri hrepenite in katero ste v prvobitu, več ali manj, 
tudi vsi imeli. 
 
Kako zaščititi eterično telo? 
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Če greste s srcem in z ljubeznijo v nekaj, v en odnos, v neko postavitev, v morda spolni 
odnos, pomeni, da to energijo, zlato, lahko zlijete navzdol, zato, ker se povezuje s srčno 
energijo. Se pravi, je to ena od možnosti zaščite, da ovijete ali v sebe zlijete to zlato energijo. 
 
Kadar pa greste v odnos samo kot potešitev, pa se zlata energija nikoli ne bo spojila zato, ker 
jo niti ne začutite, niti po njej ne zahrepenite. Ker to je Ljubezen. To je Izvirna in prvobitna 
postavitev same kode Ljubezni. 
Zato je tukaj, na tej strani dvojna različna energija.  
 
TEHNIKA: ZAŠČITA ETERIČNEGA ALI ENERGETSKEGA TELESA (okoli sebe ovijemo spiralo bele 
energije, življenjske energije), posnetek 30:52 
 
In kako zapreti eterično ali energetsko telo? 

 
Edino, kar lahko naredite je, da zavestno postavite program, da je to samo 
potešitev in okoli sebe ovijete spiralo bele energije, se pravi, življenjske 
energije.  
Da se vrtinči in vse do podplatov, da se vrtinči okoli vas in odbija vso 
energijo, ki se odzvanja oziroma prileti in se poskuša zliti v posameznika. 
 

 
To je ena od najmočnejših zaščit, zato, ker je na bazi zemeljske strukture. Ker je to tisto, kar 
je v razmišljanju, v planiranju, v postavitvi na bazi Zemlje, najmočnejša za samo postavitev 
samega človeka ali posameznika. 
 
Mhm. Da. Imate prav! 
Nisem še odgovoril na del vprašanja. Naporen teden je bil, da. Ampak, zna biti še mesec za 
vas. Potem bo boljše. Žal Mi je. 
 
»Hvala.« 
 
Da. In pravi Nekdo Mi tukaj, da nisem tudi še na nekaj odgovoril, čeprav Sem želel malce 
prestopiti. Ampak, vsekakor, ker Sem želel odgovoriti samo na eno vprašanje, ker smo se 
dogovorili, da bomo odgovarjali na eno, pa Sem hotel sedaj malce zamižati, da Me ne bi kdo 
pokaral. 
 
Ko ste dejali, v vprašanju, da ste bili tako kot nekdo drugi – da, to je bila ta vpeta energija, ki 
ste jo pridobili in ki se je zbudila, vakuumirali in takrat prelivala. Zato ste imeli občutek, da 
ste neka druga oseba ali energija. 
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TEHNIKA: KAKO SE ZNEBITI PRELITE ENERGIJE, kadar imamo občutek, da smo druga oseba ali 
energija (posnetek 32:43) 
 

Tako, da, Jaz bi vam svetoval, da poskušate zaznati zgornji del kronske 
čakre in poskušajte zaznati ta ovoj kot nekakšna, kot da bi izgledala sluz ali 
milni mehurček, je vpet v to energijo. 
In se ta energija dejansko zavestno odlušči vse do podplata in jo shranite 
na, na zunanjem delu, se pravi, na zunanjemu delu samega stopala. Po  
temu prerezu. Tam jo vpnite v notranjost in shranite navzdol. 

Tam bo za nekaj časa zagotovo najbolj varna in boste zopet vi vi.  
 
Izvolijo. 
 
»Ja. Spoštovani, pozdravljeni. (Jasara) Najlepša hvala za to hudomušno, veselo predavanje 
in zelo poučno. (Jasara) In hvala za daritve. (Jasara) Mogoče bi imela vprašanje na temo 
pobiranja energij iz partnerskih odnosov, kar je bilo tudi omenjeno v predavanju. Običajno 
se to pobira, ko so partnerji, že grejo popolnoma narazen in se potem to dela naknadno, a 
ne? Ampak, sprašujem, a se to lahko dela, glede na povedano, tudi prej? V kakšnem 
kontekstu, če lahko? In pa, mogoče, če smem, ker je, se na to veže, če človek, recimo, živi 
(Ja.), recimo delček karme za nekoga drugega v tem življenju, al pa, ne, izživlja določene 
dogodke za to? Ali lahko – kako je s temi, v bistvu, pravzaprav odnosi, partnerskimi? In 
koga zdaj tu, mislim, koga ma tukaj zdej v delu, a ne, s temi energijami. Oziroma, kdaj se 
tudi tukaj pobirajo energije nazaj?« 
 
Kadar delate po tehniki partnerske razveze, ki je bila že starejša delavnica ali druženje, se 
pravi tisto, partnerske razveze, se delajo ali pobirajo energije nekako dva meseca, tri 
mesece po tisti ločitvi. Se pravi, ko so že uradno postavljene postavitve, ko sta že dva res 
vsak na svoji strani, ko se že vse skupaj umiri, se dela pač tisto tehniko partnerske razveze ali 
premikanja teh energij. 
 
Kadar pa vi nekako skočite čez plot, ali varate ali pridobite kaj, pa lahko vedno sproti 
očistite to energijo. Se pravi, po tej postavitvi, kjer se nalaga kot notranjost, katero je tudi 
vodil Jezus skozi samo preoblikovanje. 
Se pravi, ko imate moški vpeto to energijo, skozi penis. Ženske pa jo imate vpeto na klitorisu 
oziroma na sprednjemu delu kot nekakšno šaličico. In to je tisto, kar lahko naredite večkrat 
letno, tudi, ko ste v partnerskemu odnosu. In to je tisto, kar lahko dobite, ali osvojite ali 
posesate, vsrkate, morda prav čez kakšen skokec čez plot. 
 
»Prisrčno pozdravljeni. Hvala za vse daritve, današnje (Jasara), predvsem pa za zelo 
zabaven prikaz na naš planet Zemljo, kjer vsi tko trpimo, a ne. (Jasara) Ja, me pa zanima v 
zvezi s tem – varanje, a ne. Tuki se lahko zgodi marsikaj. Lahko nastane otrok. (Ja.) Lahko 
pride do splava. Torej, kaj je pa zdaj s temi energijami? Hvala lepa.« 
 
Zelo modro vprašanje in močno! 
Zelo, na nek način, neprijetna situacija za posameznika, ki se mu to zgodi. Ampak, tistemu, ki 
se to zgodi pomeni, da je s tisto osebo v davnini že imel otroka in je to samo nadaljevanje 
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nekega spomina, kako bo sedaj, v sodobnosti, nekaj preoblikoval ali postavil. Torej, to je 
nadaljevanje nečesa, kar je bilo. 
 
Energija, kadar se splavi, vsekakor ostane. 
 
Vendar, pazite to! 
V primerih, da je nekako skok čez plot in da je, da je ženska v vezi in zanosi ali je 
postavljena v to postavitev, pomeni, da bo otrok, ki se splavi, ki se ga umetno ali zavestno 
splavi, pripel kot duša na tistega, kateri je zahteval sam splav. To je dejstvo!  
 
Ker je tisti nekdo, ki je nasprotoval in tam se bo duša vpela. Ne glede na to, se pravi, kadar 
sta partnerja v partnerski vezi in kadar se zgodi, da se v partnerski vezi odloči za, nekdo za 
splav, in da sta, na primer: mož in žena ali izvenzakonca ali kakorkoli že, se pravi, da sta par. 
Ne varanje, ampak, da sta par. Kadar se zgodi splav, se to pripne na mater. In mati in pri 
materi počaka in čaka na ugodno postavitev, da znova dobi priložnost in možnost, da se 
nekam utelesi. 
 
Kadar je pa skok čez plot in je to tisto nekaj, kar običajno ne pričakujejo in se to zgodi, je 
pa nosilec krivde tisti, ki nasprotuje samemu otroku. On je tisti, na katerega se energija 
vpne. 
 
Zakaj na njega? 
Zato, da bi ga energija prepričala in mu dopovedala svoj prav. In zato se njega oprime in 
skozi to dobi in znova išče priložnosti, da se spusti v vnovično rojstvo. 
 
Za vsakega posameznika malce neprijetna postavitev. Ampak, kakorkoli že, takšne postavitve 
so običajno vnaprej postavljene in niso vedno tako gorke.  
Morda pa si je oseba kdaj v življenju želela s to osebo imeti partnerski odnos ali pa otroka in 
je po temu tako strašno hrepenela, da v momentu, ko je priložnost, se lahko to tudi zgodi. 
Lahko več tisoč let star spomin. Lahko pa da je bilo, da je v davnini nekdo imel, tako, 
mimogrede otroka in je morda slabo skrbel za otroka in se znova ponovi, da bo popravil 
spomin. Lahko pa sta preprosto le plod nečesa, kar je ljubezen in se otrok zgodi.  
 
A je največja težavica, če sta oba v drugih vezah ali razmerjih. Kaj narediti? 
Zelo velikokrat vidimo bolečino. In to je res bolečina, ko morda nekdo ljubi še nekoga v vezi 
ali v družini, pa se zgodi skozi neko začasno ljubezen otrok. Kako narediti, ko imate že doma 
otroke, ko imate doma partnerje? 
 
Zelo preprosto.  
Iskreni pogovor. Najprej pa se morate vi odločati pri sebi, kaj si sploh želite – ali biti v vezi, 
tistega, z nečem, kar se je zgodilo, ali ostati v stari vezi. Se pravi, odločiti se za naslednji 
korak.  
Ampak, če ste se že odločili, da stopite naprej in da skočite skok čez plot, pomeni, da iščete 
nekaj, kar vam v vezi primanjkuje. In to je dejstvo. Kar pomeni, da takšna veza je zagotovo 
samo začasna. 
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Kako si pomagati v takšnih momentih, ko nastane otrok? Je odločitev, pravzaprav, vsakega 
posameznika, kaj naredi ali postori. 
 
Vendar, splav je tako, zelo nekako boleča tematika, katera je zelo nekako v rokavičkah za 
odpirati ali za postavljati. Zakaj? 
Ker to so nove duše. Mi podpiramo otroška rojstva. Podpiramo novo nastalo energijo. Mi 
Smo za to, da so otroci.  
 
Ampak, če nekdo začuti, da si otroka res ne želi, da ni pravi čas, naj se odloči za splav. 
Ampak, vzemite splav še predno srček zatrepeta in se zagiba. Zakaj? Zato, ker takrat duša 
še ni vpeta v otroško telo oziroma v nastali zasnovki. In to je tisto, kar glejte! 
 
Če pa se kljub vsemú to zgodi, pa res, bo dobila duša zagotovo vnovično priložnost. Če ne 
skozi vas, pa znova skozi nekoga drugega. 
V primeru pa, da ženska ali moški vara in vara in vara in se to zgodi ne enkrat, ampak petkrat 
in desetkrat, takrat so pa pač obtežitve. Tu pa niti ena tehnika ne bo pomagala.   
 
 
»Pozdravljeni. (Izvolijo) Najprej hvala  za vse, vam v tednu, ki je bil pred nami in tud danes. 
(Jasa) Mene pa zanima v bistvu za Jezusa. V zadnjem času se velik sliš oziroma dobivam 
informacije in mi prihaja pod roke, da je potrebna Energija Jezusa, prositi za Njegovo 
pomoč. Tud najdla sem velik enih stvari. In me samo zanima, mogoče v povezavi s tem. 
Najlepša hvala.« 
 
Jezusova Energija je očitno najbolj aktualna. Ali Jezusova ali pa Marijina. Neke, res svetovne 
zvezde na zemeljski postavitvi! Da ne Bom uporabil kakšnega simpatičnega izraza, 
sodobnega, na vaši sceni. 
 
Vendar, kakorkoli že. Jaz Bom dejal tako: 
Tisti, ki ne začutijo Jezusa v srcu, kjer ne zadihajo enostno z eno celoto ali po enakopravni 
postavitvi, se Jezus nikoli ne bo odzval. 
 
Vendar, Jezus ima svoj prostor, svoj svet, svoj čas, v kateremu je vpet. V Njegovemu imenu 
sodelujejo mnogi. In On ima mnogo Odposlancev, ki se odzvanjajo na Njegovo postavitev. 
Predvsem v času duhovnosti se odzvanjajo samo tistim, ki res začutijo v srcu Njega Samega. 
 
Jezus se nikoli ne odzove, če ga nekdo kar kliče! 
Ko je nekdo res v stiski in ko res trpi in ko je res tista bolečina, ko kar duši, takrat dosežete 
tisto točko hvaležnosti, ponižnosti, strpnosti, predanosti – tako Bogu v Višavah, ali pa Viru ali 
pa Nekomu nad vami, lahko tudi tuji civilizaciji, če vas vodi, če vas usmerja.  
 
Se pravi, vaša frekvenca čistosti prehaja ven iz vas v takšni silovitosti in v takšni predanosti, 
da se nad vami odpre kanal. In ko se kanal v neki svet, kjer je On, tudi vpne, se On po temu 
kanalu lahko spušča do vas. Ampak je redkokdaj. Res, redkokdaj.  
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Jezus se ne pojavlja tolikokrat, kot si upajo in mislijo, da je prav. Še nisem opazil, da bi se brat 
nekako utelešal ali pojavljal v kakšnih duhovnih skupnostih, ko nekdo prosi in nekako vabi, 
da naj se odzove in da naj pride. Ne! So Odposlanci ali Izbranci. Včasih pa tudi mimoidoči. 
 
Saj veste. Vsak je lahko vse, če je Energija. Jaz lahko prevzamem obliko, spremenim 
postavitev. Lahko Sem tudi morda orangutan. Lahko Sem karkoli. Se pravi, če imam spomin 
in vem, kako je bilo, če Sem bil v neki postavitvi, lahko postanem orangutan. Če pa imam 
samo predispozicijo, da Sem ga videl, pa lahko sebe preslikam v orangutana, ampak Me bo 
veliko manjkalo. Se pravi, bo samo košček od tega se pojavljal v prostoru ali tam, kjer se pač 
zovejo.  
 
Tako, da, vsekakor pa je Jezusova Beseda ena izmed najbolj čistih Besed, ker je do sedaj 
odprl največ svetov, časov in prostorov in prepletal res največ.  
In, če ne bi bilo Njega, ne bi bilo tudi vas. Zagotovo ne bi bilo tudi Nas. Ker ne bi bilo na 
Zemlji tako provokativnega Dekleta, kot je bila Naša Lanjuška, da Ga je izbezala in izzvala na 
postavitev, da je prišel tudi v samo sodelovanje. 
 
Tako, da, kakorkoli. Vedno je nekaj lepega iz kakšnih težin. Vi pa vedno poslušajte svoj 
občutek. Izhajajte iz sebe. In kadar začutite, da je res to tisto nekaj, kjer se dobro počutite, 
pokličite Jezusa. V Njegovemu imenu marsikatera lepa Bitja prehajajo in prihajajo in 
pomagajo. Tako, da, vzemite, kar začutite, da je prav za vas. 
 
»Lep pozdrav vsem sodelujočim in predvsem Lani (Jasara) za to pestro predstavitev 
tematike. Prej ste omenli, da se mormo pazit pri porokah na uroke, ne. Do groba! Zdej bi 
pa jaz vprašal, kakšen pomen ali moč pa ima izmenjava prstana? In, ali je treba to posebej 
izničiti, ob razvezi? Hvala.« 
 
Dobro. Dobro.  
Se pravi, vsi veste, da so poroke, obredi, zaobljube, se pravi, to je dobesedno obred. 
Ceremonija je obred. To vsi razumete. Vsi vemó. Vsem je tako zelo blizu. Vendar, ko se dva 
res ljubita in ko se podata na takšno postavitev, nihče niti ne razmišlja, kaj bodo drugi 
govorili v njunem imenu. In tukaj je največja bolečina. Krivica do tistih, ki se res ljubijo in se 
želijo povezati in ostati drug z drugim. 
 
Se pravi, žal, mnogokrat izpostavljamo cerkev. Ampak, tukaj, pač, ste ustvarili neki program v 
cerkveni postavitvi in ji dali možnost in moč, tudi besednih zvez. Zato bodite res pozorni. Če 
se postavljate na stran poroke, vzemite z ljubeznijo tistega, katerega ste si izbrali. Poročite 
se. Zavezite se. Ampak, preberite, kaj vam bodo dali, ker to so uroki. 
In zaradi teh besednih zvez ali urokov, dobite okovalo. Okovalo na okovalo. Iz vsakega 
življenja dobite neko plast okoli sebe in se ujamete v nek pretok, nekih postavitev, spominov 
ali zgodovine. 
 
Kaj pa prstan? 
Prstan je ravno tako okovalo, dragi moji. Ampak, to je na strani materije. Se pravi, to je svet 
materičnega stvarstva. Zato, ker okovala dobite okoli grla oziroma okoli vratu, okoli zapestij. 
Imate okovala tudi okoli gležnjev – to se pravi, tista vez med nogami ali verižna vez med 
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okovali, da Bom malce bolj pravilno prevajal, da ne bo nekako se narobe razumelo. Imate 
okovala tudi okoli popka. Ko prvič udahnete, vas ujamejo okoli popka.  
  
Vendar, plast Zemlje je ustvarila svoja okovala. Se pravi, rinke ali prstane. To je tudi 
okovalo na bazi materije, ali fizičnega življenja ali fizičnega popotovanja. 
 
Tako, da, kako ga izničiti? 
Preprosto je potrebno izničiti najprej besede. Če ste se vi zavezali po najnižji točki besede, 
je potrebno po najnižji točki besede tudi izničiti besedo. To pomeni, da morate najprej izničiti 
urok ali cerkev. Ali v cerkvi, v cerkvenemu imenu, sebe razvezati. Ali pa v civilni postavitvi. 
 
Vendar, v čem je razlika med civilno poroko, med uradno poroko, katero imate in je lahko 
zelo veličastna in zelo lepa ali pa med cerkveno? 
Pri cerkveni postavitvi so močni uroki. Pri običajni, preprosti, občinski poroki so pa zelo lahki 
uroki, če seveda vzamejo te besede. 
 
Pazite to! 
Civilna poroka vam gre za eno življenje. Poroka pred Bogom vam gre v večnosti. 
To je tisto. Je pa zelo veličastno, če vas tako poročajo. 
 
Vendar, skozi zgodovino je bilo vedno tako. Tako, da, najmočnejša vez in najbolj čista vez pa 
je, da se drug drugemu zavežeta, predata zaobljubo in se ravno tako lahko zapišejo v vašo 
pisano knjigo, kjer se zavežete, da sta postala uradno mož in žena. Vse se dá dogovoriti.  
 
Ampak, veste, kaj je najbolj pomembno? 
Da izberete poroko, v kateri boste res čutili svojo ljubezen, srečo in radost. In to je bistvo 
vašega popotovanja! 
 
Ne poslušajte svetá okoli sebe. Ne poslušajte nikogar! Morda tudi Nas ne. Ampak, veste, 
vedno poslušajte sami sebe! Ker le tako izberete točno tisto, kar je tudi najbolj prav. 
 
Še zadnjemu vprašanju Bom dal možnost in odgovor, potem pa bomo tudi počasi zaključili 
oziroma, še na nekaj se bomo osredotočili. Vendar, potem kar med vami. 
 
»Mogoče ma še kdo kako vprašanje, pa smo ga spregledal? V prvih vrstah mogoče? 
Mislim, da smo zaključili z vprašanji. Hvala.« 
 
To bo Meni potem še najbolj lepó in najbolj veličastno. 
Jaz Bom dejal tako: 
 
Vsekakor v življenju vedno poslušajte sebe. In svet bo postal lepši. Jutrišnji dan bo postal bolj 
mogočnejši in bolj pravi, bolj stabilni, ker ga boste postavljali vi, čisto sami. Zato uživajte v 
življenju. In imejte se preprosto vsaj radi, če ne že ljubite ali obožujete. 
Želim vam vse lepó in lepo, lepo pozdravljeni. 
 
(Sledila je predstavitev dokumentarnega filma o Lani.) 


