LEPOTA TRETJEGA OBDOBJA
Vodi: Lana Praner, Brežice, 20. januarja 2018
Takole. Le še trenutek potrebujemo, pa se bo vse skupaj uskladilo tudi v Naših svetovih,
sferah in prostorih. Takole. En lep, topel, srčen pozdrav vsem vam, ki ste se zbrali za
današnje druženje in hkrati lepa, srčna zahvala vsem Našim Ozvezdnim Vladnim možem.
Lepa topla dobrodošlica vsem Tistim, kateri so povezani z zemeljskimi kraljestvi, z
Varvarinskimi, Vilinskimi, Uršulinskimi, Santanskimi, Pohronsansimkimi svetovi, drugače ne
znam niti prevesti, ker teh izrazov niti ne obstaja v vaših zemeljskih izrazih, kaj šele v
slovenskih izrazih. Vsem Tistim, kateri so preko 3.592 različnih zemeljskih plasti se odzvali na
Naše nocojšnje ali vaše jutranje druženje. Predvsem pa res dobrodošlica vsem Tistim, ki so
po več kot 892-ih svetovih in plasteh v nižini ujetniki na zemeljske plasti. In tudi nekateri,
kateri sežejo še mnogo dlje, so danes v slušenju – ne v povezavi z Nami, so tisti, kateri so tik
pred izpustom v Reko smrti, iz koder ni več vrnitve nazaj.
Se pravi, svetovi, kateri so povezani v najnižji nižini so tisti, kateri bodo danes dobili najbolj
žlahtne daritve umirjenosti in pomirjenosti, da bodo v Večnosti Večnosti spali v spokojnosti.
Ko duša prehaja v ta najnižji dotočni del, ni več vrnitve v življenjski tir. Od tam dalje ostanejo
ujetniki v zemeljskih plasteh oziroma v Reki smrti, kjer preprosto le kot reka plujete in
potujete.
Tja si zagotovo nihče ne želi iti, ker s popolnim spominom, ki ste ga, ki ga so, ki ga še
ustvarjajo tisti, kateri so pretočili sebe v to nižino, ohranjajo umirjenost po strani daritev, ki
se najprej steka danes za njih.
V zadnji točki bodo poslušali in slušili. In to jih bo nekako tako kot zapečatilo. In v več kot 22ih urah potonejo v samo Reko smrti, od koder se več ne vrnejo. Tako, da malce za umiritev
njihove duše ali umirjenosti, pač, daritve tudi za njih.
Potem pa za vas, kot fizične ljudi. Tako, da, nekako Bomo tako po plasteh darovali ali
postavili. Predno pričnemo s tematiko – za najnižjo točko je pravzaprav darovala Svoje Telo
Lana fizično Pranerjeva ali Prunerjeva Gospoda, ki je želela, da se utrine ljubezen ali košček
ljubezni tudi v njih, da bodo lahko spali v umirjeni energiji. Tako, da, brez Nje, kot fizične
Lane, ne bi bilo umirjenosti, niti daritev. Kajti, vse daritve se stekajo preko Njene strukture
mesa – tudi za vas!
(ploskanje)
Jasara.
Niso daritve iz Naše strani nikoli podane, brez, da se uskladijo na fizični materiji. In ker je
Edina, s Katero sodelujemo in Katera je pripravljena predajati energijo v fizično maso, se
potem tudi Energije masovno povežejo z vami, ker imate enake strukture fizičnega telesa.
Tako, da boste malce razumeli, kako, kaj in zakaj. Vsekakor pa pod Našim nadzorom tečejo
daritve.
Takole.
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Danes pa en lep, topel, srčen pozdrav na tematiko, predvsem pa v vaši svet, živi svet, kateri
je najbolj fantastičen, najbolj popoln, kar boste dojeli prav danes, v današnjemu druženju.
Meni je danes pripadala čast.
Jarsansonsi Vladar – tako Mi pravijo ali Me opevajo, v
sodelovanju z Brahmanom Brahmanjurskim Viskočanskim in
predvsem Jorgovanskim Vladnim možem, ki Mi bosta skupaj
pomagala in se Bomo nekako dopolnjevali.
Tako, da naj vas Energija nikakor ne zmoti.
Predvsem Sem Jaz Tisti, kateri Bom nekako podajal, kaj se dogaja v svetovih ali v časih, v
katere prehajate.
LEPOTA TRETJEGA OBDOBJA
Lepota tretjega obdobja je res lepota božanstvenosti. Lepoto tretjega obdobja, kot Smo
poimenovali, boste dojeli, da je to res nekaj najlepšega, nekaj najbolj popolnega in
veličastnega, katero gradite in postavljate prav vi, čisto sami.
Dokler je živi človek postavljen v sestavljanki, kakršni ste in v kakršni se prepletate, je to
najbolj veličastno, mogočno obdobje.
OBDOBJE DO 25. LETA
Imate obdobje, ko duša vdahne in duša v najbolj nežnih energijah potuje in raste, do
nekako obdobja – vse do 25. leta so te veličastne energije vedno prisotne.
Vendar, niso čisto v povezavi s posameznikom ali pa le tedaj, kadar posameznik nekako
sledi svojim čustvom in občutju.
Tisti mladostniki, ki spolznejo iz poti in gredo v omame, v odvisnosti, v odvisnost alkohola ali
v odvisnost droge, omame, cigaret in vsegá, se ta energija teh Bitij odmakne. Zakaj?
Zato, ker se enako z enakim povezuje. In v vmesnih plasteh se povezujejo pravzaprav z
Zemljo ali z Nižino. Vendar, do 25. leta so oni tisti, kateri so pripadni in sodelujoči.
Potem pa je nekajletno obdobje, v katerem nekako, kot informacija ali kot notranja telesa,
niso v povezavi z njimi, ampak s svojim čistim jedrom.
OBDOBJE OD 25 DO 35 LET
Obdobje od 25-ih do 35-ih let je eno izmed prelomnih obdobij, v katerih vsak posameznik
dejansko doume in razume, v katero smer potuje. Torej, od 25 do 35 let.
To je najbolj mogočno obdobje, v kateremu se posameznik zmore postaviti – ali na stran
Zemlje ali na stran Življenja. To sta dve različni področji. Ali v plast Globine, Širine – se pravi,
teh nivojev ali pa v plast višje strukture podzemeljskega, zemeljskega Nebá ali katerega
vmesnega svetá.
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OBDOBJE OD 35. LETA DO 42. LETA, pri nekaterih do 45. leta
Od 35. leta pa vse nekako do 42. leta, pri nekaterih celo do 45. leta, so nekako v povezavi
ali nekako njihova energija razprta.
Kaj to pomeni?
To pomeni, da kamorkoli dajete energijo, od tam dobivate energije sodelovanja.
Vendar, v osnovi, človek ali posameznik, tako kot ste vi sami postavljeni, morate vedeti ali
dojeti, da ste telesno sestavljeni kot babuške. Kot babuška v babuški, kot telo v telesu. Kot
energija v energiji. Se pravi, telo materije je samo en košček od 35-ih, katerih plasti vi
videvate ali postavljate.
Torej, v obdobju 35. leta se po plasteh pretočite oziroma postavite v enostno ene strukture.
Tako, da ne Bom ravno omejeval 35. leto. Pri nekaterih je lahko košček prej. Pri nekaterih
košček kasneje.
OD 40. LETA DALJE VSTOPAMO V NAJBOLJ ŽLAHTNO OBDOBJE – na 40. rojstni dan poči
notranje okovalo okoli središčnega dela
Vendar, od 40. leta dalje, v povprečju vzemimo, vstopate v najbolj žlahtno obdobje.
40. leta niso starostna leta. Tudi 70. leta ne morem opevati, da so starostna leta. Ampak
boste tudi dojeli zakaj?
V 40. letu, ko posameznik dopolne točno 40. leto, v
notranjosti, od središča popkovnega dela, po notranjostni osi,
vse v višino, do njegove najvišje točke časti – to pomeni, da v
notranjosti, kot je zgradil spomin v temu življenju, pade
notranje okovalo.

Okoli središčnega dela 40. leta, v notranjosti, to ni ravno v centru popka,
ampak v isti sredini, kot bi središčno os povezali s popkom.
Se pravi, središčni del, tam je notranji predel nekega okovala. Takrat okovalo
poči.

Zakaj prav v starosti 40. leta?
Če nekdo ne dočaka 40. leta, to okovalo ostane obhranjeno kot zapečateno, kot nekako
ujeto in vakuumirano in se prenese v naslednje obdobje življenjskega obstoja. To pomeni, da
z novim okovalom – okovalo na okovalo, se potem prenaša tudi energija naprej.
Kaj pomeni okovalo?
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Spomin. Spomin vsegá, kar ste shranili in niste izživeli. Šele v obdobju, ko enkrat prestopi
posameznik kot človek življenja ali človeškega popotovanja, se pravi, energija tega okovala
poči.
Ni tehnike, kjer bi dejali, da zmorete do sedaj to okovalo preprosto preglodati.
Zakaj?
Ker to okovalo je djano ali podano na središčni osi in je varovalo, kjer loči Nebo od Zemlje.
Središčno okovalo je vpeto na živo življenje.
Do sedaj nihče niti ni vedel, da to obstaja. A če ste pozorni kdaj, ko teče energija, se energija
na nekemu momentu oža. Vendar le, če ste pozorni na ta tok tega pretoka. Takrat opazite,
da nekaj, kljub temú, je.
Kaj se dogaja v 40. letu?
Takrat energija tega okovala samodejno poči.
V trenutku se začuti gomazenje ali šelestenje okoli tega predela.
Začuti se tako, kot bi bil rez.
Začuti se delitev zgornjega dela in spodnjega dela.

Saj veste, spodnji del okončin je shranjena usedlina upepeljenih teles. Spomini življenj. Kar
je delalo, postavljalo, hodilo, se gibalo telo. Vse, kar je od telesa, se shranjuje v okončinah.
Bolj, ko so težke okončine, težja ali bolj obtežena znajo biti spominska telesa.
To ne pomeni, da ste vi sami gradili telo in spomin, ker ste sestavljanka iz večih deležev, iz
večih različnih bitij in vsakdo prinaša košček spomina, dobrega ali slabega. To pomeni, da ste
prenesli del spomina tudi od njih. Obtežene in težke noge govorijo o teh postavitvah.
TEHNIKA: Z ŽIVLJENJSKO ENERGIJO ODPRAVIMO TEŽAVO TEŽKIH IN OBTEŽENIH NOG,
BOLEČIN V KRIŽU (posnetek 13:20)
Kadar imate težke noge, se pravi, bi morali biti povezani ali
pa na neki točki pod tem popkovnim okovalom ali tem
središčnim okovalom ali takšnim oklepkom, ki je zgrajen,
bi morali naliti samo nevtralno življenjsko energijo in od tu
bi se laski gradili ali stekali navzdol po podplatih, vse v
okončine in telesna struktura bi postala lahkotnejša. Za
tiste, ki imajo morda težavo s težkimi nogami.
Kje dobiti življenjsko energijo?
Zelo preprosto.

4

Ko dlani samo povežete, se sprošča povezava dlančnih čaker.
Ta življenjska energija se postavi dva prsta pod popkom in se dá dlani
samo navzdol, kot na spolovilo gre vrh in pod popkom ta energija.
Ko dlani postavite pod popkom, se pravi, se začuti energija tega dotoka
življenjske energije in samo misel je potrebno usmeriti v to, da ste znotraj
v telesu in da znotraj, dva prsta pod popkom, vdahnete direktno
življenjsko energijo v notranjost, kjer zaznate ta obroček, ta delček. In
energija se zlije in se zavakuumira okoli tega notranjega okovala.
Ko to večkrat naredite, se naredi tako kot ovoj in v trenutku se bela energija prične
transformirati in samodejno stekati po nožicah v notranjosti in ali bolečine v križu popustijo
ali pa težina v nogah počasi popusti.
Tako si pomagajte tisti, ki nekako imate težave z nožicami.
To so spomini davninskih teles.
Ko pomešate življenjsko energijo v to, to pretočno fazo, se preprosto zgodi,
da se pomeša sveža življenjska energija med stare, okostenele, zaspane
energije. Energije se pričnejo vrtinčiti in zaradi gibajočega se stanja in hkrati
obdržanega ujetostnega dela v spodnjemu predelu, ostanejo energije
spodaj. Takrat se ne povlečejo navzgor in se ne obudijo.

Tako se karma njihovega spomina ne premakne ali ne obudi. Tako, da ne boste mislili, da si
boste kaj zbudili. Ne rabite tegá! Vendar, tako si olajšate.
KAJ SE ZGODI, KO POČI NOTRANJE OKOVALO?
Od tega okovala navzgor, se pravi, ko dosežete 40. leto, to okovalo v notranjosti po osi
samodejno poči.
Nekateri celo čutijo notranjost, kot bi nekaj razneslo. Kot bi se raztreščilo. In takrat postane
usedlina spomina vsegá, iz tega življenja, vidna vsem in vsakomur.
Po tej notranji osi zasije žarek, žarek vsegá, kar ste živeli, kar ste darovali,
kar ste podarjali med ljudi.
To ne pomeni, da podarjate zato, ker boste boljši! To podarite impulzivno,
kadar tako začutite. Ne zato, ker se zgledujete po nekom, da je potrebno,
potem pa se obremenjujete, da morda je pa sedaj narobe, ker ste nekaj
darovali.
Ta notranja shramba se odzvanja po tej notranji osi. Zato, če opazujete svojo notranjo os,
središčno os, boste na toliko in toliko časa zapazili drugačno barvitost. Kot bi se barvna
energija stekala in pretakala.

5

Ta energija samodejno lebdi in oblebdi na neki točki, do tiste točke, do koder ste vi v
nekemu življenju sebe postavili, sebe nadgradili, sebe poveličevali ali poveličali. In do tam,
kamor seže snop, od tam se prične graditi vaša pravljica za lepoto tretjega obdobja.
Nivo, do katerega samodejno seže žarek, se pravi, tisti, kateri imate veliko topline skozi
življenje in ste topli, srčni, prijetni, ste kot starostni božanski.
Zakaj?
Ker se ta notranja lepota prične intenzivno prelivati preko oči na površje kože in se zliva po
celi celovitosti telesa.
Tisti starostniki ali tisti velikaši, se pravi, ki dosegajo višjo starost, imajo preko oči, preko
obraza znova sijočo milino, milino, kakršno so imeli kot mali otroci, kakršno poznate, se pravi
kot otrok, ko sijejo in žarijo.
Zelo zelo preprosto.
Ko se prične preko oči stekati vaša shramba ali narejena doktrina vsegá, kar ste naredili –
upam, da Sem našel pravi izraz, se ta energija notranje lepote prične prelivati preko telesa.
In takrat se pričnejo obrazne poteze mehčati. In višje starosti kot ste, bolj imate neko
milino, neko toplino na površju, pa ne delate morda nič od duhovnosti.
Zelo zelo preprosto.
Ker se izda notranja lepota iz vaše veličine vsegá, kar ste do 40. leta podajali v notranjost.
Snop energije se na nekemu nivoju ustavi. Ne morete jo umetno povišati. Ampak, to je
tisto, kar ste naredili.
To pomeni, da je nek nivo, se pravi, neka točka – ne Bom vam jo še opeval, do kod je, ampak,
vaša energija seže izven avre. Seže visoko visoko, morda do oblakov – prispodoba, in morda
še višje od oblakov, se pravi, kjer so astralne plasti.
In če ste še močneje žarčili, prebijete do višine teh plasti, kjer spijo Angeli v Večnosti.
To pomeni, da so tam najbolj žlahtne vaše usedline spečega položaja.
In ko vi skozi življenja potujete, iz življenja v življenje, iz vsakega življenja se shrani
najboljše od najboljšega, je tako, kot bi dali energijo na sito. Bi dali nekako sladkorno peno
na površje.
In kaj se zgodi?
Na površju energija žlahtno seva. In vse ostalo, kar je nižjih usedlin, pada, kot spolzi v
nižino. V to višjo točko se shrani vse, kar je vašega najbolj popolnega, kar je nepotrebno
omadeževati in ponovno vračati nazaj. In tam ta energija ostane. Zaspi in spi.
Delček od tegá se odlušči v vmesno sfero, v en vmesni prostor, kjer imate najboljši spomin
od vsegá. Se pravi, in se naredi gibajoča se enota, gibajoče se Bitje, ki od daleč sodeluje ali
pa napol lebdi in opazuje vas preko življenja.
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Drugi, zadnji delež od tega sita, pa se spusti v energijo duše znotraj vas.
In to je ta usedlina, notranja usedlina, kjer je od te najbolj veličastne energije najnižja
usedlina, v kateri, v kateri vi preprosto izoblikujete še nadaljnji spomin.
Zato je ta usedlina kot najlepša, najbolj popolna še vedno siva. Zato je vaša duša siva, ker
je od najbolj žlahtnih, naj malo ali čisto malo še ostalo kot piš, kot usedlina in zato se tudi
vaša energija sivkasto obarva.
Ta se preliva preko moške in ženske energije, kjer se znotraj ali notranjost rahlo belkasto
odzvanja. Nekaj je malo bolj belkasto, nekaj rahlo kot sivkasto, rumenkasto ali rožnato –
zavisi od posameznika oziroma od spomina notranjega dela.
Zakaj je to tako zelo veličastno?
Zato, ker vsak delež, se pravi, ste kot babuške, kot tiste lesene pupike, ki jih zavijete, ki jih
zavrtinčite in postavite kozarček v kozarček. Tako so sestavljena telesa, ki prenašajo različne
spomine.
Vsako telo, tako kot Sem dejal, sivo dušo vodi kos Svetlobe. Ostalo spi. Ko vi prehajate na
površje, se združujete s to Svetlobo – če ste jo vredni iz tega življenja. Drugače se vedno
znova, zaradi davninskih spominov, zaradi vsegá, kar je ostalo, zopet luščite. Razen tisti,
kateri ste se karmično oluščili, se pravi, imate možnost prestopanja.
Vendar, imejte se radi in spoštujte sebe in svet, v kateremu ste in se nimate česa bati, da bi
se morali boriti, bodriti ali karkoli drugega.
Bitje, ki je Svetlobno postavljeno, torej vodi nekoga ali opazuje znotraj telesa. To Bitje je
povezano z določenimi svojimi vodniki, skupnostmi ali v skupini, kateri z njimi sodeluje.
To pomeni, da vsak delež, ki je znotraj kot babuška, je povezan z Nekom izven, Zgoraj, kot
najboljšim deležem tistega, kar ga vodi. Tako po moški polovici, po ženski polovici, po
notranjih dušah. Se pravi, razen, razen po Starički s koso.
Starka s koso, ali tako imenovana ali tako nazvana Starička s koso ali smrt, za katero Lanjuška
ne želi slišati. Pravi, da je grd izraz in kdo si je pravzaprav izmislil to?, Smo si izmislili Mi, da
bo Starička s koso. Malce bolj ljubko za nekaj, kar ni ravno ljubko. Vendar, ta energija je
edina, katero ob centru obdrži – ali se vi pretočite v nesmrtnost ali pa znova v smrtnost. Zato
je tista »čistilka«, o kateri Mi danes ne Bomo govorili. A tudi ona ima najnižjo plast, najnižjo
točko, ki vam daje možnost v ponovno življenje ali v ponovni odpust, kamorkoli pač gresté.
Zakaj je to tako zelo pomembno?
Ker je vsako bitje, kot sedaj vidite, nekako deljeno od Višine, se pravi, tiste Svetlobe,
tistega najboljšega, ima skupino. Ta skupina je tista skupina, katera vodi in usmerja.
Si predstavljate, koliko bitij ali vaših samostojnih deležev opazuje vas?
Torej, ničesar ne morete skriti sami pred seboj! To je dejstvo. Sedaj razumete.
Vendar, vsak prostor pa je tisti prostor, od koder vas obhajajo, od koder na vsakih 10 let, ko
življenje prestopate, torej na 0, 10. Nič je skorajda smešna postavitev, vendar, tako jo imate
imenovano od trenutka, ko je utrip, ko vdahnete v življenje – a dihate že dosti predhodno.
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Ampak, kakorkoli, sedaj se spuščamo na zemeljsko bazo, na zemeljski nivo, da bomo
razumeli vsi.
No, Jaz razumem. Imate prav! Ampak, kakorkoli že.
Se pravi, najprej je vdah, nato na vsakih 10 let duša dejansko sprejema zapis.
Kaj se zgodi?
Točno na polne letnice, ko človek dobi starost 10, 20, 30, 40 let, se pravi, se tako kot
babuška v babuški steka, dokler ne pade ta obroček, to okovalo ali ta notranji del, kjer se
vse skupaj odpre. Takrat duša prihaja v fazo razcveta.
Zato imate morda tudi občutek, da v nekih momentih, nekih obdobjih dejansko gradite in
postavljate. V drugih obdobjih pa sedite, počivate in opazujete. Postanete mali bogovi. Višje
starosti kot ste, boljše je. In boste izvedeli zakaj?
Tako kot pravi vaša biblija – simpatično pravi ali opeva, da sedem dni, oziroma šest dni je Bog
gradil, sedmi dan pa je počival v Nebesih in gledal navzdol. Blagor Njemu! Vendar, kakorkoli
že. Tudi vi pridete v obdobje čakanja in opazovanja. Vendar takšno opazovanje običajno
sledi pri 70-ih letih ali pri sedmih Božjih dnevih. Sedaj se malce hecam – za prispodobo
vsegá, da boste lažje razumeli.
V 40. LETU DOBIMO POVEZAVO Z NAJVIŠJO SVOJO ŽLAHTNO ENERGIJO SIVE DUŠE
V 40. letu vi dobite povezavo z najvišjo svojo žlahtno energijo duše, sive energije, katera se
izpušča.
Zakaj?
Torej, ko okovalo pri 40-ih letih samodejno poči, se spusti snop Svetlobe. Duša pokaže, kaj
je naredila v temu življenju in zavibrira do neke točke. Takrat njegov najboljši delež,
najboljše shrambe od vsegá, kar je Zgoraj, kot od Izbranca, se poveže s to notranjo
energijo, s to Svetlobo. Torej, na snop Svetlobe se poveže ta Nekdo, ki je od duše. Se pravi,
Svetloba čaščenja ali shrambe.
Zakaj je to tako zelo veličastno? Zelo preprosto!
Ker takrat se človek prične množično obračati, kaj je v svojemu življenju naredil ali postoril.
Do tistega časa običajno samo delate, postavljate, gradite, vzgajate, oblikujete.
V obdobju od 40-ih naprej pa se pričnete opazovati in se spraševati – ali sem dobro naredil?
Ali je to smisel življenja? Ali je to to, kar sem si želel? Ali je to tisto nekaj, kar bom zmogel
narediti in postaviti in ostati skozi celo življenje? Ali je to tisto nekaj, kjer je pravi dom, kjer se
dobro počutim?
Se pravi, od tistega obdobja dalje delate analizo svojega stanja. In to se dogaja vsem.
Nekaterim bolj intenzivno, nekaterim manj intenzivno.
Ampak, kdo sproži ta proces?
Svetloba shrambe tega Bitja, ki tehta in prične pretehtavati zadnje življenje. V zadnjemu
življenju pa ste vi vi. Torej, iz tega življenja je to tisto nekaj, kjer lahko naredite vse.
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Od 40. leta dalje, ko se poveže in aktivira to živo Bitje, vas ta vaša Svetloba prične na
vsakih dve leti ali tri leta obhajati.
Tisti trenutek ali tisto obdobje začutite blaženost ali pa grenkobo, kot da ste popolnoma
zgrešili v svojemu življenju.
To so pomembni trenutki, ker takrat pričnete aktivno sebe gnati naprej, kot v zaključni fazi –
kaj bodete postorili v svojemu življenju.
Ta shramba ali ta Svetloba je tista, katera se poveže z Najvišjo Svetlobo v momentu, ko vi
dojamete kaj hočete. Ko sprejmete odločitve, da boste stali za njimi, dobite podporo iz
Njegove strani. Njegove ali Njene. Vi imate pač dva sklona ali dva spola, moškega in žensko.
Pri Nas bi dejali samo Tisto nekaj, kot nevtralna, še neizoblikovana podoba.
Vendar, bodimo malce bolj zemeljski!
Ko se ta energija prične aktivno ukvarjati z vami, se pričnejo dogajati čudeži.
Dobite kar naenkrat svoje podpornike – bitja, ki so v telesu in se odzvanjajo, da bodo
doprinašali in da pristopijo na stran sprememb, se nagon v vas tako močno izostri, da
pričnete dobesedno potiskati vse pred seboj. Hočete cilj! Hočete zmago! Prične vas gnati
naprej neizmerna globina. In to rabite!
Ker takrat vas Tisti Zgoraj prime in vleče naprej, prestavlja, da se premaknete. Ker od Njega
je odvisno, kako bo vztrajen, da bo vas potiskal naprej.
Iz tistega obdobja, od 40 do 50, je to Bitje najbolj aktivno. Največje spremembe dosegate
prav tedaj. Ko prehajate v obdobje 50. leto, se zgodi tisto najlepše od najlepšega.
To Bitje, če ste ga v teh obdobjih 40 do 50 poslušali in mu sledili, s tem pa sledili svojemu
Instinktu, sami sebi in ne ljudem, ne gruči, ne domačim, ne tujim, ampak sebi in svojemu
občutku, že čutite prvo zmago v dlaneh.
OBDOBJE OD 50. DO 60. LETA – naša energija prične iz notranjosti rasti na površje in se
razlije preko telesa
Ko dosežete 50. leto, se energija Svetlobe, vsega žlahtnega, razlije preko telesa. Nič več
preko notranjosti, ampak preko telesa. Notranjost prične se zlivati in se izražati.
In kaj se dogaja?
Bolj, ko se ta energija zliva v širino in to se prične dogajati iz življenja, iz dneva, iz ure v
minuto, se pravi, se pričnete energetsko širiti ali raztezati.
To je prvi moment, kjer od 50. do 60. leta prične energija notranjosti rasti na površje. In nič
več ni skrita v notranjosti, ampak se stojno počasi postavlja na fizično materijo.
In kaj se prične dogajati?
Med 50. in 60. letom pričnete izgubljati spomin, momente, trenutke.
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Imate občutek, tako kot pravite ali opevate, da postajate dementni, da postajate pozabljivi,
da izgubljate tisto neko povezavo v nekemu notranjemu delu harmonije. Ampak je to tako
zelo preprosto, ko preprosto veste.
To pomeni, da notranja energija raste in obstoji na fizični strukturi. Možgan je potrebno
pripraviti na to, da je energija že prelita in stojna. To ne pomeni, da izpuščate sebe v avro, v
avro ali izven tega gmotnega dela, pomeni, da odhajate ali usihate. To pa je nekaj, kar se
Bom dotaknil malce kasneje.
Ko se ta energija prične postavljati preko telesne strukture, vi lahko dosegate Nebesa.
Zakaj? Ker ste prešli v obdobje popolnosti.
50. leta prehajajo obdobja, kjer vi lahko postanete vi; kjer vi živite vaše lastno popotovanje;
kjer vi se pričnete že ozirati in pobirati plodove svojega dela.
Kaj se dogaja? Kaj to pomeni?
Pomeni, da ob 50-letnici ali Abrahamu, kot vi pravite ali opevate – na dan, ko dozorite ali
dosežete vašega Abrahama ali 50. leto se zgodi, da iz 50-ih plasti k vam se pripnejo
pomočniki. Takrat postanete umirjeni. Počasi postajate spokojni in zaupljivi. Razen, če se
ne trudite za ujetostni tok denarja. Ampak, karakterno postanete bolj stabilni.
Takrat imate občutek, da se vaše telo močno spreminja.
Vendar, na vsak pretok, prerez, ki ga imate, na vsak nivo čakre, ki ga imate ob prerezih, se
vpne ali aktivira in zbudi eno bitje. Torej, to bitje se poveže s svetom zunanjosti, od koder
dobite pomočnike ali svetove.
Takrat so prvič na materijo vpeti in odprti svetovi. Takrat človek se prične odzvanjati v
fokusu obračanja nekam naprej, nekam, kjer nekaj je, a hkrati skozi to postajate lahko
velika modrost.
A največja uganka ali pretentateljska energija je, ker se notranjost, ki se odpre, prične
postopoma zlivati v te odprte kanale.
Zato se vse do 60. leta vaša notranja energija zliva po teh kanalih in se vpenja na vašo avro.
Zato ljudje, posamezniki, ki so skozi zrelost življenja dosegali milino, toplino, srčnost, je ob
takih ljudeh biti pravljica. Je biti užitek. Je biti globoka in spokojna energija. Vsakdo se rad
podruži s takšnimi ljudmi!
Predvsem pa najmlajši se pričnejo v tej starosti obračati na dedke in babice.
Zakaj?
Ker, ko njihova energija se razliva in vpenja na ovoj, oni podoživljajo, razumejo, spoštujejo,
sprejemajo in otroci, ki so odprti, se dejansko prične ta dihalna energija medsebojno
vpenjati. In zato imajo otroci običajno rajši dedka in babico kot pa mamico in očija, ki sta
tečna in zahtevna. Tako pač je!
Vendar, dedki in babice takrat razumejo, takrat čutijo, takrat jih podpirajo in delajo v
umirjeni energiji, ker dihajo z otroci.
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KO DOSEŽEMO 60. LETO, SE ENERGIJE ZAVRTINČIJO IN STEČEJO V ŠIRINO
V 60. letu so ovojnice, tako kot svetlobni efekti, odprte.
Energija še ne teče skozi ovojnico. Torej, ste tako, kot bi priprli, kot bi pore postavili ali neke
laske postavili in vpeli na ovojnico same avre.
V času 60. leta, ko človek doseže 60. leto, se energije zavrtinčijo. Avra postane vrtinčasta
enota v vpetih laskih in takrat po zemeljski strani ali po zemeljski plasti ta energija steče v
širino.
KO DOSEŽEMO 70. LETO, SE VELIČINA VSEGÁ ODPRE
V 70. letu pa se veličina vsegá odpre. Ovojnica postane sijoča svetlobna energija pri tistih,
kateri so bili ljubezen, milina, spoštljivost. Se pravi, kjer so bili – kako vi pravite? – duša, kot
ljubezen, kot tista harmonija.
In kaj se zgodi?
Ko človek pride med takšno osebo ali do takšne osebe, se počuti kot, da je doma. Počuti
se, da mu je lepo ob takšni osebi. Takšna oseba se nikoli ne pritožuje tudi, če jo kje kaj boli,
če kje kaj trpi, ima globoko potrpežljivost. Ima umirjenost. Ima tisto domačnost. Zato, ker
tisto, kar je znotraj, pride nad ovojnico.
Od 70. leta pa vse v 80. leto je energija odprta.
In kaj se dogaja v vsakemu obdobju vsakega razcveta?
Pomeni, da odstopa in izstopa tisto, kar znotraj imate.
Ne bodo vam pomagali pudri. Ne bodo vam pomagale lepotne operacije. Ne bodo vam
pomagala oblačila, ker jih ne boste znali nositi vse dokler znotraj ne postanete ljubezen.
Takrat bo lepotna operacija dobila piko na »i« in boste žareli, kljub napetim ličkom. Takrat bo
umirjenost notranjega duhá nadvladala vse in vsakogar.
Takrat se boste počutili lepe.
STAROSTNIKI
In v vsakemu starostnemu obdobju vsak človek želi biti lep.
Zakaj lep?
Ker skozi to notranjo lepoto ga sprejemajo ljudje, soljudje, domači, privrženci in vsi tisti,
kateri so bivali, sobivajo ali prijateljujejo. Takšna oseba postane obiskana. Prične se veliko
druženja. Prične veliko obhajanja. Če nič drugega, pridejo najmlajši. Vendar, čuti, da ni
pozabljena, da ni izgubljena ali zapuščena.
Torej, takšna oseba prične vrteti to energijo. In najlepše iz Nebes je videti zrele, stare ljudi.
Zrele, modre ljudi, ko vidite, da imajo globino znotraj oči.
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Kaj ni lepšega videti, ko začutite njihovo življenje. Ko človek se morda komaj premika in ko
dvigne oči, ko vas pogleda v oči, ko začutite tisto modrost, tisto popolnost, tisto nekaj, ne
poznam, ne vidim osebe, energije v nobeni plasti, da ne bi želela imeti tega na sebi.
Zakaj?
Ker še najhujše zlo začuti to nasprotje in zahrepeni in mu dá spomin.
Vendar, mnogokrat se zgodi, da takšni ljudje v tej starosti postanejo jasnovidni, jasnoslišni,
jasnočutni.
In potem mladi postanejo inteligentni in pravijo: »Mojemu dedku se je zameglilo. Moji babici
se je pa odpeljalo. Dementna je. Za v bolnico je!«
Dragi moji, morda boste na starostnike pričeli gledati drugače!
Ko so odprti, so dovzetni. Vidijo širino.
Ampak tisti, kateri so v fazi ljubezni bili skozi življenje ali se jo pa poskušali naučiti in jo
prevzgojiti in jo živeti, so krasni, prijetni in lepi starostniki. Zakaj?
Ker k njim prihajajo bitja Svetlobe. Iz različnih časov se aktivno povezujejo. In takšni
starostniki se nikoli ne bojijo smrti.
Ali ste kdaj opazili, ko pride zrelo obdobje, ko se posameznik sprejme s smrtjo, z odhodom in
postane pomirjen: »Naj pride! Naj bo!« In to je to. A samo tisti, ki so skozi življenje ustvarili
mir v sebi.
Imamo pa vsekakor tudi nasprotje.
Torej, tisti, ki pa so nasprotni, pa v starosti ne oddajajo svetlobo, ampak oddajajo globino
zrelosti svoje duše. Postajajo pa črni. Postanejo temačni. Postanejo strašljivi in od njih
ljudje, duše, posamezniki pričnejo bežati. Njihova ovojnica oddaja frekvenco mračnosti,
temačnosti. In ti ljudje ali duše grabijo po življenju in se upirajo, da bi odšli. Le zakaj? Ko pa
je lahko življenje lepo!
Kaj se zgodi?
V predelu popkovnega dela se odprejo Nebesa, se odpre Globina. Lahko pa se
odpre preprosto le življenje. Čisto preprosto!

V STAROSTI SE ŽE VIDI, KDO BO ŠEL V PONOVNO ROJSTVO
Takrat, v starosti, se že vidi, kdo bo šel v ponovno rojstvo. Tisti, kateri oddajajo svetlobo in je
nasmeh na obrazu, kljub boleči telesni strukturi, so običajno ali angeli ali izživeti, potrpežljivi,
žrtvovanci ali kaj takega. Ampak, za njih je v prehodu lepo poskrbljeno.

12

Od tam, kjer so jih vodili, od tam, kjer so Bitja, se pravi, teh deležev, obdržala povezavo z
njimi, jih častno in veličastno pospremijo in spravijo in dopustijo sobivanje z Njimi.
Ko se vse zapečati, ko se vse izživi, ko se vsak delež postavi, lahko v večih tisočletjih, takšna
oseba dobi preoblikovanje in izpust.
Niso več vodniki, niso več zvodniki ali karkoli takšnega.
V nasprotju s tistimi svetlimi ljudmi ali svetlo energijo, s tisto temačno strukturo, s tistimi,
kjer jim duša ne da miru, kjer čutijo strah, nejevoljo, bes, zlobo, vse tisto, kar ni ljubezen, pa
po njih pridejo točno tisti, ki so jih vodili oziroma kamor je čisti človek odprl energije.
Zato od danes dalje več ne govorite, da so drugi krivi – ampak ste vi ustvarjalci energije in
ste vi tisti, ki se odpirate in povabite v sodelovanje, ali Svetlobo ali Temo.
Torej, sedaj veste, kako potuje energija.
V STAROSTI 80. LET IN NAVZGOR SE ODPRE KRONSKA ČAKRA
Vendar, v obdobju, tisti srečneži, ki pač dočakajo ali pa tudi ne, od 80-ih let navzgor pa se
odpre kronska čakra v takšni povezavi, da znotraj ni več osi, ampak gosta gmota energije.
Takrat vedó. Takrat razumejo. Takrat so modri in veliki.
Zato spoštujte starostnike.
Tu in tam se ustavite. Morda se posedite na kakšno klopco in opazujte zrele ljudi.
Zapazili boste – ali njihova bremena ali pa njihovo umirjenost in spokojnost. Naučili se boste,
kaj si želite biti in v kateri nivo boste sami sebe pripeljali.
Duhovnost! Ves aplavz. Vso ponižnost. Kakršnakoli je – človeka pelje v obračanje vase, ne
glede na to, ali je Naša Nebeška, ali je zemeljska ali podzemeljska. Vrača vas k jedru, k
obračanju k sebi nazaj. Če nič drugega, se zbujate in se pričnete zavedati, da je še nekje
nekaj, seveda, če se ne ujamete v svetove, čase in prostore nižinskih energij.
Zakaj se ujamete?
Zato, ker se odpirate.
Torej, energija, o kateri Smo, Sem opeval, se pravi, povabi in aktivira privržence, h katerim se
vi obračate, kar znotraj ste. Sedaj razumete plasti.
VSAKA DUŠA JE PO 40. LETU, V ČASU SANJ, DOVZETNA ZA ČASE IN PROSTORE
In ne le to!
Neizmeren čas veličine se s starostjo okrepi. Ko starostnik spi, starostnik – recimo temu
tako – od 40-ih let navzgor, se ponoči odpira drugače, kot pa se sicer.
V 40. letu je to obdobje, v kateremu duša lebdi v svoji materiji ali stoji na svoji materiji in
je dovzetna vedno bolj za čase in prostore.
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O tem je Lana zelo globoko opisovala ali pri Nas Bom dejal: Lanjuša, vso pohvalo za predel
Usojene. Knjiga Usojena, v kateri opisuje vstajenje in izpuščanje. To je nekaj, kar se od 40.
leta dejansko intenzivno godi in vrši. Zato imate – nič več sanje, ampak prostore.
Opazujte razliko.
Ko ste bili mlajši ste sanjali, ste sanjali plitke sanje.
Ko ste zreli, čutite prostore, čutite dimenzije. Čutite, da ste tam in da ste tu. Od tam,
kamor hodite ali prehajate, ko se vračate nazaj v življenje in vdahnete, ko zbudite telo,
pomeni, da ustvarjate in balansirate. Od tam lahko dobite neizmerne pripadnike ali celo
ljubezen, katera se tudi godi.
ZEMELJSKI ČAS JE NAJBOLJ ZLAGAN ČAS OBSTOJA
Najbolj nenavaden čas obstoja ali najbolj zlagan čas obstoja je, žal, vaš čas. In če opazujete
vidite, da se skozi življenje nekdo igra s časom. Čas hitreje teče, pa nočete, da se tako hitro in
sunkovito odvija. Nekdo vam vpliva na spremembo vremena. Nekdo vam vpliva na tok
planeta, da imate dva, tri sonca, da imate dve, tri lune, da imate dva intenzivna sonca, ki se
menjavata. Pa niti ne opazite!
Ampak, kaj je veličina vsegá?
Tisto nekaj, kar je ustvarjeno. In kar je ustvarjeno od zunaj, težko vplivate na to, kam se
giba Zemlja, kam jo vpelje, kam jo teče.
TAKO KOT ZASNOVNIK SPI ALI ZASPI, PO ENAKI LINIJI DUŠA IZSTOPI IN VEMO, KAKŠNE
NAVIDEZNE SANJE ALI OBHAJANJA BOMO IMELI
Lahko vplivate na svojo vibracijo.
Če se bo vsak posameznik obračal v sebe, zavestno pred spanjem obrnil v sebe in pomislil:
»Kje sem?«, se bo energija kaj kmalu pričela gostiti. Zaznali boste sebe kot zasnovnika,
kako ste zrasli, kako rastete v ljubezni ali pa morda v neki milini, sovraštva ali nasprotja.
Če ste v nasprotju, boste včasih zaznali, da ste Spodaj in ne Zgoraj.
Opazujte ste! Zavisi, kakšne ste čustvene naravnanosti.

Ko ponoči izstopite, izstopili boste pa točno tako kot bo zasnovnik zaspal!
Torej, če boste misli usmerili v to, da boste zaznali in zapazovali, kje in na
kakšni poziciji zasnovnik spi ali zaspi, boste vi točno vedeli, po kakšni liniji
enakosti duša izstopi.
Na podlagi tegá boste točno videli, kakšne »navidezne« sanje ali obhajanja
boste imeli.
To je zelo modro, ker vsak svet ima svojo posadko.
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In ne le to!
Skozi to popolnost vi lahko samega zasnovnika preprosto povežete z najbolj Čisto energijo, ki
je shranjena od njega.
Zasnovnik, v starosti od 50 navzgor, se prične samodejno, tu in tam, že povezovati in
aktivno sodelovati s svojo večjo energijo.
Pazite to!
Kadar človek sebe vzgaja in prevzgaja, se mnogokrat zgodi, da prične žarčiti drugačno
energijo. Proces duhovnosti pospešuje in prehiteva proces te zrele poti, kjer se na vsakih
10 let, vse do stotega in še dlje, odpirajo in postavljajo in povezujejo plasti.
POVEZAVA SPEČE DUŠE ZASNOVNIKA
V 50. letu, če nič prej, se prvi lasek poveže z njegovo dušo.
Duša zasnovnika je popolnoma odmaknjena od tegá, kar imate, kar imate v telesu.
Nič od nje ni v povezavi s telesom in jo ne morete kar pridobiti ali prebuditi! To se dogaja
zavestno.
Zato mnogokrat zaznavate ali tisti, ki ste nad 50 let, nekaj, kot na trenutke, svet, daleč v
globini. Kot trenutek in imate občutek, da se vam zavrtinči. Kot bi bila praznina pod vami.
Takrat se povezuje speča duša zasnovnika, ki je najbolj čista in varovana in ni Zgoraj,
ampak je Spodaj, nekje v enemu prostoru, kamor ne bomo danes zašli. Ni danes ta
tematika. Ker vidim, da duhovni bi zelo hitro rilčkali proti tej energiji.
Ampak, kaj bi naredili?
Izgubili bi sami sebe, ker se ne bi spojila. Energijo bi spravili v nevarnost, ker bi dejansko
drugi hoteli imeti nekaj, kar vi ne bi zmogli obdržati v telesu, ker mora biti zasnovnik malega
deleža popolnoma enak v kvaliteti življenja, vsega, kar je shranjenega.
Torej, če sta dva nasprotja, se ta ne spojita, ampak polzita drug mimo drugega in se ne
morete povezati. Zato pustite to energijo zaenkrat tam, kjer pač je.
Ko duhovno potujete, ne rilčkate v njo. Ne se bati! Ko poganjate korenine skozi vaše
zemeljske podplate, niti pod malo točko ne pridete do nje! Nikakor ne! Zato, ker so čisto
druge energije spuščene v spodnji kontekst. Vi spuščate zemeljsko življenjsko energijo, kar
pa ni zasnovna energija. Torej, enako se zopet ne povezuje. Zato, se pravi, da bi vi skozi
korenine povlekle ali pridobili nekaj, kar je višje vibrirno, nimate možnosti, da bi jo po,
nevede ali nehote, morda pa pridobili v telo. Enako z enakim!
Torej, samo zasnovnik jo pridobi in jo zbudi, ko v zadnjemu življenju zaživi srčno, predano,
povezovalno. In pravzaprav postane to, kar je.
In ne le to!
Skozi različne prehode časov dobivate različna Bitja, ki vas vodijo.
15

In ne le to!
Skozi to Instinkt dobi popolno vodstvo.
Ko vi skozi starostno zrelost ali skozi lepoto tretjega obdobja gradite sebe, se povezuje
Instinkt vedno bolj s svojo Izvirno energijo. Takrat je to nekaj, kjer se dobi in doživi popolno
vodstvo, popolna energija.
Zato ne poskušajte preveč razmišljati. Razmišljajte tam do 30., 35. leta, potem pa malce
zabremzajte, zaustavite svoje konje in sebe dajte naprej, da ste sedaj pa počasi tudi vi, čisto
sami. In življenje bo postalo mirno, umirjeno, spokojno, ker boste vedeli počasi kdo ste, kaj
ste, zakaj ste.
TEHNIKA: KAKO PRETEHTAMO SAMI SEBE, DO KOD SEGAMO IN ŠE IMAMO NOTRANJE
OKOVALO – še nismo stari 40 let? Najprej je potrebno narediti zaščito! (posnetek 1:03:38)
Kadar v zrelosti ali v zrelostnemu obdobju želite sebe pretehtati, do katere mere segate in da
morda imate še okovalo, da niste prišli do 40 ali ste morda že preko nekateri, tisti, kateri ste
še z okovalom okoli notranje osi, vi lahko sebe pretehtate zelo zelo preprosto.
Ko boste doma, ko boste popolnoma umirjeni, sebe najprej zaščitite. Se pravi, ali se ovijte
z zaščito, ki jo poznate, ki vas, na katero vas vedno znova usmerja Lana pri raznih druženjih
ali pa preprosto ovijte ovoj kot spiralo. Se pravi, zlato energijo, če jo imate. Se pravi, da po
tej osi potem lahko tudi varno potujete.
Če nič drugega nimate, pa si naredite jajc trojne plasti, življenjske plasti.
Trikrat zaprete belo energijo v jajc in spodaj, pod jajcem, jajc obrnite tako,
da ga ovijete v notranjost. Da ga zlijete in zaprete.
Nekateri pozabljate, da je potrebno pod podplati zaliti in zapreti ta ovoj.
Zato ostajate odprti. Pozorni bodite na to!
Nato pomislite na sebe kot zasnovnika.
Ko dobite občutek, energije se takoj odzovejo. Takoj se začne
gibanje.
Energijo, če ste seveda pod 40, dajte pod okovalo oziroma pod
ta obroček in vas bo ta obroček spustil znotraj.

In potem samo pustite, kot, da ste milni mehurček in z mislimi spremljajte, do kod teče
zasnovnik.
In kaj se zgodi?
Takrat zasnovnik, skupaj z ovojnico, potuje. Ne brez ovojnice, ker takšna ovojnica raste in
ga spremlja. Tako boste vi točno videli, do kod sežete in do kod ne.
Nato ne pozabite se vrniti nazaj.
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Večkrat v življenju se pretehtajte in boste točno videli, kam gre. Ali greste navzgor ali pa
morda strmo navzdol.
Če greste navzdol – bodite v ovoju. Ne izstopajte iz ovoja, ampak bodite
samo v tehtani, tej osi. In ne izstopajte iz osi, ker ste varovani. Ker to
samodejno se pokaže, v kateri plasti ste, če že želite gledati.
Drugače pa se energija vakuuma spusti okoli vas in lahko tudi vidite spodnje
plasti, do kod ste zgrajeni.

Žal, je tudi nekaj takšnih, ki se odpirajo navzgor – navzdol, se opravičujem, ne navzgor.
Tako, da, naj vam bo to morda v podporo in v poduk, da je čas, da se pričnete graditi!
TEHNIKA: KAKO PRETEHTAMO SAMI SEBE, DO KOD SEGAMO IN NAM JE NOTRANJE
OKOVALO ŽE POČILO – smo stari nad 40 let? Najprej je potrebno narediti zaščito! (posnetek
1:07:06)
Tisti, kateri so nad 40, kjer je to okovalo že počilo in se odprlo, se bo
energija, se pravi, zasnovnika, spustila samo na mesto, kjer je bilo okovalo.
Torej, pomislite, kje je bilo okovalo in se boste spustili, ker je tukaj vstopna
točka.
Ne hoditi ven iz telesa, ampak znotraj, v telesu, poglejte, kje je ta prostor in
vstopite in se bo energija gosto vila.
In boste tako, kot bi bili znotraj v kakšni cevi, kot zračni mehur ali vodni mehur in samo
opazujte, do kod sežete.
In si zapomnite nivoje.
Skozi cevi boste videli svetove in prostore po nivojih. Na to bodite pozorni!
Ko pridete do vrha, boste lahko spoznali svojega Najvišjega, najbolj častnega ali najbolj
žlahtnega, ki živi in sobiva v simbiozi, ker vodi svoj najnižji delež v globini.
TEHNIKA: KADAR IMAMO OBČUTEK UJETOSTI ALI TESNOBE SE Z ZASNOVNIKOM POVEŽEMO
S SVOJO SRČNO ENERGIJO (posnetek 1:08:15)
Kadar imate občutek ujetosti, tesnobe, se obrnite samo v sebe in pomislite na zasnovnika.
Saj veste, zasnovnik je ta zadnje živeči, kot vi, kot zadnja
živeča enota in živi v pleksusu.
V pleksusnemu delu je takšen jajček, ker je vsaka energija
ovita in varovana.
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Pomislite na to, da začutite sami sebe kot zadnjega živečega in
ga zavestno prislonite ob srce.
In starostniki se večkrat lahko naslonijo na srce, ker se bodo s
tem pomirili. Ker bitje srca umiri, ker se poveže s srčno
energijo ali z bitjem srčnega deleža, se poveže zasnovnik skozi
cev povezave in se vse skupaj umiri. Panični napadi izginejo.
Tesnobe tudi več ni.
In kadar imate kaj takega, prosite od srca in uslišali vas bodo Zgoraj Tisti, kateri sodelujejo z
vami.
Pravijo, da zopet malce zavlačujem. Da Sem zopet malce predolg. Malce so Me skrajšali na
krajši čas. Vendar, tudi drugi del bo namenjen tej tematiki. Tako, da vas Bom povabil, da
sodelujete in soustvarjate drugi delež vprašanj, kjer Bomo odgovarjali tudi na vaše želje, na
tematiko bi ponižno prosil, da lahko še kaj nadgradimo ali nekako razširimo.
Jaz pa dopuščam, da si vzamete vsi skupaj malce premora.
Pozdravljeni.
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DRUGI DEL: VPRAŠANJA IN ODGOVORI
Takole. Sedaj Bomo končno lahko tudi se povezali za drugi del. Jakaransunto.
Takole. Sedaj moramo počakati le trenutek, da se Lanjuška nekako namesti na pravi prestol.
Tako.
Kakorkoli že. Sedaj je ta drugi del namenjen povezovanju in usklajevanju
po Moji strani. Tako, da, lepo pozdravljeni.
Moje imenovanje je preprosto le Jorgovanski Vladni mož.
Tako, da, drugi delček Bom Jaz nekako odgovarjal, prepletal.

In kar nekaj zanimivih vprašanj Sem opazil, ko Sem malce zviška pokukal ali ošvrknil vaše
ideje. Tako, da, danes vas moram pohvaliti. Ste bili kar pridni. Ste se več ali manj kar držali
tematike. Tako, da tisti, kateri ste malce poprosili za kakšna obhajanja, vsekakor vas ne
bomo spregledali. Tako, da, ne glede na to, kaj bomo odpirali in podali vprašanja na površje.
Tako, da, kar izvolijo s prvim delom prvega vprašanja. Tako, da, veselo na površje.
»Hvala.«
Jasara.
»Prvo vprašanje se glasi: ali obstaja tehnika, s katero lahko podaljšamo življenje?«
Ooo. Kako postati nesmrten, Bom kar dejal. Tako bo najboljše – podaljšati življenje. Jaz Bom
dejal takole:
Življenje se dá podaljšati. Vsekakor. Vedno in povsod. Vendar so tukaj pogajanja.
Kadar nekdo iskreno prosi – Lanjuška je že mnogim, večim tisočim bitjem podaljšala življenje
ali ljudem, tako, da, vsekakor se tukaj dá.
Ali razkrijeva nekaj skrivnosti?
Kako podaljšati življenje? Ali kako je Jezus čudežno obudil in podaljšal ali vrnil energijo v
življenje? Zelo zelo preprosto.
Če ste vešči in zmorete vstopiti sami po sebi v prostor, kjer so ostali zapisi še neodprti, se
pravi, od tam lahko energijo počrpate v fizično budno stanje.
Torej, vi imate v življenju postavljeno energijo, se pravi, od vdaha do izdaha. Določeni zapisi
so odprti. Ko se ti zapisi odprejo in ko se človek po teh zapisih nekako dokoplje do konca
svoje poti, so ostali neki baloni.
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TEHNIKA: KAKO PODALJŠATI ŽIVLJENJE, OBUDITI MRTVEGA (s tem pa se življenje podaljšuje,
karma pa skrajšuje), posnetek 2:58
Baloni so ostali izza ozadja, se pravi, izza
ledvenega predela. Bom opeval.
Se pravi, v zadnjemu delu – vi imate trtico.
Od trtice, se pravi delček, prvi delček, je tukaj, se
pravi, na desni strani, to je predel, kjer imate
prazen prostor, prazen mehur.
Mehur zraka, kjer je nekakšna cev izza ozadja vpeta ob
grlenemu predelu. In tukaj, izza ozadja, je ena prosojna
energija.
Ta prosojna energija ni aktivna in ni aktivirana skozi to
življenje.

To pomeni, če ste sposobni in zmožni to energijo spraviti v
obuditev, se pravi, se izza ledvenega predela, kjer je ta
mehurček, se pravi, od trtice, prst v temu predelu. Se
pravi, ko se zazna prazen prostor, tukaj je prazna silhueta,
ne gibajoča se silhueta. Ta nosi zapis za jutri, za ponovno
rojstvo, za vse tisto, kar imate za novo rojstvo.
V ta zapis ali to silhueto vi lahko postopoma zlijete v
trebušni predel.
To energijo je potrebno, se pravi, vdahniti in spraviti v
gibanje.
V gibanje se spravi dva prsta pod popkom.

Zelo preprosto. Malo Bom vstal zato, da vam Bom nekako lažje pokazal.
Se pravi, izza ozadja, se pravi, to energijo
povežete v nasprotni center.
Se pravi, če vam bo lažje, greste v sprednji del.
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V sprednjemu delu greste center pod,
se pravi, prerez.
Se pravi, od spolovila do popka. Se
pravi, dva prsta pod popkom se prične
prva plast, od koder lahko obujate
mrtvece.
Vendar v to plast ne greste.

Greste za polovico nohta oziroma za polovico prsta, v ta predel. Se pravi, od te točke
greste v sprednji del, v ta predel, kjer prelomite, se pravi, sredino.
V temu predelčku vi dobesedno začutite bitje, kako je
vpeto.
Če samo pomislite, se pravi, da greste od trtice,
predelček, se pravi, navzgor, dobite točko praznega
premika. Ta točkovni del ga morate začutiti, kje je
vpet.
V prednjemu predelu boste začutili zatič.
In ta zatič, če samo pomislite in samo sledite, boste
zaznali toploto, ki se razliva.
Gre preko sprednjega dela, rahlo nad spolovilom.

Se pravi, če greste v notranjosti, nad vrhom Ge
točke, boste po diagonali zaznali globino.
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Se pravi tam, kjer prelomite nogo, dobite središčni del.
Od tukaj greste po kanalu, se pravi, po kanalu navzdol,
vse v podplat.
Po notranjosti, se pravi, greste v podplatni del.

V podplatu, se pravi, v temu predelu
podplata, greste do centra središčnega
dela, se pravi, same čakre.

Morate vzeti predel tega dela – ne
sprednjega, ampak v ozadju. Se pravi,
čakra, ki se prelomi v temu predelu.

Od tukaj znotraj je takšen mali, mali, kot hrustljava lupinica, kot robček, kot bi vašo jajčno
lupino zdrobili in jo dali na takšen predel.
Tam boste zaznali eno lunco.

Ta lunica, prav ta lunica je povezana s predelom, se pravi, sprednjega dela in zadnjega
dela. In ko poženete to lunico v gibanje, se pravi, to lunico premaknete v sprednji del,
pomeni, da izza ozadja lunico premaknete naprej, prehajate v drugi prostor, prehajate v
drugi čas.
Zazna se toplota. V temu delu (opomba: pokaže na
stopalo) se požene energija. Ko se prične energija
vrtinčiti, energija po širini nog gre navzgor. V
širini nog. Kot bi ob kosti šla energija navzgor.
V temu predelu, kjer se noga prelomi, se zazna
toplota.
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In ko se zazna toplota, to se čuti sedaj na telesu, se
pravi, se aktivira ta sprednji del in hkrati se energija
odbije v zadnji del.
Takrat se začne gnetenje energije. Se pravi, če ste
pozorni vidite, se pravi, se duh energije premika.

V trenutku, ko želim tega duhá obuditi pomeni, da preprosto to energijo zaznam, kot bi
energijo zavestno spustil navzven, se zbudi silhueta.
Ta silhueta se v temu, se opravičujem, ker pač
vstanem, ampak se spusti nazaj in postane gosta,
lepljiva zmes.
Ko postane gosta, lepljiva zmes, se energija zlije
znotraj v telo.

Ko se zlije v telo, ona vstane in se zlije po notranjosti kot sveča in se narije v prostor sivine
Sive duše.
In ta energija se razlije preko rok v notranjost telesa. In tako lahko dobite novo zalogo. Kar
pomeni, da tisto, kar je za naslednja življenja, vi preprosto spravljate v telo.
Tako se lahko življenje podaljšuje, vendar karma skrajšuje.
To pomeni, da zavestno lahko spravljate v proces novo energijo. Na podlagi tegá se fizično
spremeni telo.
Se pravi, Lana je svojega očeta na takšen način postavljala in mu pet let in pol podaljševala
življenje. Tako, da je v pol ure v bistvu človek bil mrtev, so ga že odpisali, zdravniki dali roke
proč od njega, ker ni bilo več upanja in ga je ponovno zbudila.
Se pravi, to je energija, katero lahko dajete v bujenje.
Ampak, vedeti morate, da za to si mora nekdo želet. Ne smete vi sami sebi sedaj kar nekaj
prebujati, ker imate že svoje zapise zelo budne. A s to energijo lahko podaljšate življenje. A
potem, v novemu rojstvu, če ga seveda imate, se pravi, se tam skrajšuje življenje. Ker to so
zapisi.
Tako, da, kar povprek, da bi sami sebi ali nekomu kar podaljševali življenje, kar tako, že v
temu obdobju, da bi hoteli – ne delajte tegá! Se pravi, razen, da ste modri, da ste zreli, da v
tistem obdobju želite še živeti in čutite, da želite živeti, potem lahko osebo – ali peljete skozi
postopek te tehnike in se podaljša življenje ali pa ne.
Nikoli in nikdar pa ne zbujajte energije, če nekdo, ki umira in močno trpi, da mu zbudite to
energijo!
Kaj pomeni?
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Skozi to mu boste podaljšali muke. Res mu lahko se zgodi, morda v kakšnemu procentu, da
bo energija se regenerirala, da bo telo sebe postavilo in da ne bo več v bolečini, a le, če ima
takšen zapis za naslednje življenje.
Če pa v toku tega življenja oseba ni počistila in se bo nekaj prelilo v nadaljnji tok novega
obstoja ali življenja, pa pomeni, da vi osebi dejansko postavite znova podaljšanje trpljenja.
Tako, da, to se dotikajte takrat, ko res začutite. Ne pa zato, ker vam nekdo plača, da bi
morda to zbudili. Nikoli in nikdar, ker odgovarjate in stojite za vsem!
Če pa vi želite regenerirati telo s to energijo in da ste postavljeni v to, da ponovnega rojstva
ne bo, ker imate že za seboj karmično luščenje in da v temu življenju živite s soglasjem, da vi
sledite sami sebi, potem pa ne vidim oviric, lahko tudi to energijo zbujate.
Vendar, res morate biti pozorni na te
kanale. Z mislimi pozorni, kje se je
vpela energija, kje je zataknjena, kje je
postavljena in na podlagi tegá se čuti,
ko se tukaj začuti zapet ali zatič, se
pravi, se razlije energija po toploti vse
do podplata in se prav začuti toplota znotraj telesa, ker se pregreva.
To je eden izmed načinov, kako lahko podaljšate življenje.
Preprosto.
»Na kakšen način še bolj slišati Bitje oziroma vodstvo, ki nas v starosti med 40-tim in 50tim letom intenzivno potiska in vodi?«
U, dobro vprašanje!
Zelo preprosto. Takrat ste že toliko modri, da ne poslušate svetá okoli sebe in drugih ljudi, ki
so bolj modri kot vi, bolj pametni, bolj inteligentni in več vedó kot vi. Se pravi, takrat ste v
letih, ko poslušate sami sebe. Torej, ne um in razum, ampak svoj Instinkt, svoj občutek. Se
pravi, to je tisto, kjer impulzivno dejansko delujete in delate po »nagonu«, če se Smem tako
pošaliti.
Takrat sledite srcu, temu občutju in takrat se povezujete s svojo veličino.
»Poznamo tehniko pobiranja naših delčkov, ki nam uhajajo v našo avro in jih vračamo
nazaj. Koliko in kako pripomoremo s to tehniko pri staranju in zdravju v starosti?«
U, super vprašanje!
Se pravi, to so tehnike, kjer lahko iz avre pobirate – mislim, da Smo v Bohinju to obrazlagali.
Malce polistajte nazaj. Nekaj let nazaj Smo govorili ali opevali tudi o tej tehniki.
Se pravi, različne tehnike so, kjer se energija skozi življenje izpušča iz telesa v vašo avro.
Skozi dlani ali skozi različne načine vi lahko to energijo pobirate nazaj. Ko izgubljeno ali
razpršeno energijo poberete nazaj, dobite znotraj v telesu svojo lastno shrambo nazaj.
Ampak izživeto! Se pravi, tisto, kar je padalo navzven skozi šok, skozi bolečino, skozi nekaj,
kar se je izživelo, se pravi, lahko sebe polnete.
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Kdaj nastopi fizična smrt?
Ko je zunaj več energije kot pa znotraj.
Preprosto.
»Ali je čas našega odhoda že prej določen v zapisih kakega posameznika? Ali je odvisno
tudi od poteka našega življenja? Torej, zavedanja, željá ter stvari, ki jih želimo še
postoriti?«
Življenjski ciklus izstopa ali vstopa v en svet ali iz drugega sveta sem ali tja je vedno določen.
Vendar, ker imate določene ovinke, se pravi, tako kot Sem, Smo, da Bom dejal Sem, ker Sem
bil samo v pomoči, se pravi, ko Smo opevali, da se dá izza ozadja vaš čas malce nadvladati,
preoblikovati, usmerjati, se pravi, se dá tudi na to časovnico malce ovinkov narediti.
Vendar, v 90-ih procentih je običajno tako, da človek izživi, kar mu je bilo naloženo, če sam
sebe posluša ali sam svojemu občutku sledi.
To pomeni. Bom dal en zelo simpatičen primer, v katerih Mi boste zagotovo za ušesa.
Ampak, to je tako.
Ko hčer posluša svojo mamo in njena mama najbolj modro ve, še v visoki starosti, kaj je
dobro za njo. In njena mama točno ve, da mora biti poročena, ker je sramota za družino. Se
pravi, to pomeni, da hči posluša svojo mamo.
Kaj se zgodi?
Mati umre. Kmalu za tem dobi ves balast od svoje matere k sebi. Tukaj nastane tehnika ali
tehtanje – ali je hči zmožna prestopiti njen vzorec in njej razrešiti bremena. Na ta način se
drži svojega zakulisja odhoda, ki ga imate pisanega tudi na dlani. Ali pa v momentu, ko prične
spreminjati tok in se upira njeni energiji, zmore njeno energijo odbijati. Takrat prične lahko
vplivati na čas. In če si nekdo resnično želi živeti, za to je krasen primer Lanjuška, se pravi,
lahko živite, ker se zbaranta.
Vi preprosto, ko energija stopi na površje, se pravi, ko se stoči navzven, se odprejo kanali.
Nekdo, ki vas počaka, pride do vas. In če ste dober pogajalec, se dá izpodnesti in priti nazaj.
Ničkolikokrat dokazano! Tako, da se dá. Ampak, morate res dihati in čutiti in si želeti in
hrepeneti.
V momentu, ko samo en, ena točka energije zaniha, da dvomite v to, ne boste več prišli
nazaj. Se pravi, dá se tukaj marsikaj.
»S starostjo prihajamo do modrosti in razsvetljenja. Koliko nam to pripomore pri
prehajanju oziroma odhajanju? Od kdaj duša oziroma zasnovnik vedo za odhod in to
sprejmejo? Kaj narediti, da nas tega ključnega trenutka ne bo več strah?«
Jaz Bom dejal tako:
Smrti se vsekakor boji veliko ljudi.
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Ampak, vedite, da vsako noč, ko zaspite, pridete na površje in
bi vas lahko samo takole prenesli ali pa samo prst uperjali
notri v popkovni predel in se več ne bi zlili nazaj.
Tako zelo malo je potrebno in telo več ne vdahne in vi ostanete
zunaj. Verjemite, najlepši prehod!

Tako, da, če želite na hitro oditi, pomislite, da vam nekdo postavi prst na
popkovni predel. Krasna smrt. Sploh ne boste vedeli. Tudi dušili se ne boste.
Tudi usihali ne boste, ampak boste ostali zunaj, pobrali in odšli. Če še ne
veste.

In ne glede na to, da se vsako noč na novo zbudite, ko se vrnete v življenje, vas je lahko, po
neki, neki meri malce strah smrti. Zakaj?
Ker prvič – ne zaupate vase, da svet po življenju obstaja. Ne zaupate, da je življenje po
življenju sploh možno imeti. In ne sprejemate dejstva, da je ta svet samo umetna matrica, v
katero ste vpeti. In da je ta svet najbolj nerealen svet. Ampak, ker ste v možganu tako zelo
vpeti, ste ujeti in zato se bojite.
Ampak, kdo se boji smrti?
Tisti, kateri nimajo razčiščenih postavitev.
Tisti, kateri vedó, da so v življenju naredili vse po svoji najboljši moči – tudi, če so tu in tam
kaj zgrešili ali napák postorili, ker morda ni bilo moralno – normalno?, moralno, se pravi, je
to tisto nekaj, kjer kljub temú duša najde svoj mir.
Ampak, lahko se bojite smrti, če se vpletate v tujo karmo.
Zakaj?
Ker vas lahko tuja bitja pridejo iskati. Ampak, ker ste vi tako zelo popolni, se nimate česa
bati.
Smrt je le ena izmed oblik, ker smrti pravzaprav ni. Smrt nastopi šele v Reki smrti. In še tam
se vakuumirajo in popolnoma zaspijo.
Vzemite smrt kot preoblikovanje. Kot, da se iz lupine rodi nekaj lepega. Takrat pride življenje
na površje.
Ampak, ne razmišljati tako kot Naša Mala Lana, da Ona noče imeti Duhá za telo – Ona hoče
imeti materijo za telo. Ker energije se ne morejo ljubiti, ker energije se ne morejo objeti. Ker
je to brez veze, če nimate telesa! Da energije ne morejo doživljati orgazma, ker je to čisti šit,
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ker se samo energija v energijo zlije – pač morate imeti telo! To je dejstvo! To je Njeno
razmišljanje in še danes ga zagovarja, ker tako tudi je. Dobro!
Ampak, takrat se življenje šele prične. To pomeni, da takrat se spojiš s svojim deležem.
No – Ona noče svojega deleža! Ona hoče biti sama! Vidite koliko, koliko postavitev se boste
vi še ukvarjali. Kakšna smrt?! Sploh se ne boste ukvarjali s smrtjo.
Če boste imeli veselje tisti trenutek sploh pogledati na svoje telo, boste dejali: »Uf, a to je
moje?«
Verjemite, en procent je tistih, ki želijo priti nazaj. Med njimi je tale Naša Lana! To je vse. Vsi
ostali, modreci rečejo: »Gremó!«
Zakaj? Zato, ker se odpirajo prehodi in končno lahko zadihajo in najdejo mir v sebi in povsod.
Recimo temu tako, da je smrt samo nek vmesni prehod do življenja.
To, kar imate tukaj, ni življenje. To je samo čiščenje, preoblikovanje.
Življenje šele pride, ko pridete na površje in zavibrirate v tej sijoči svetlobi. Takrat tudi
energija se spremeni in tisto, kar je znotraj, postane vidno in tudi kompaktno.
Ta energija se potopi v Andalo in postane kompaktno telo, tako, da se lahko objameš in
stisneš, ne glede na to, kakšen Duh si!
(smeh) To je po zemeljsko. Ampak, tako razmišljate.
In česa vas je pravzaprav strah?
Neznanega! Kaj bo?
Verjemite, če ste v življenju sledili sebi in ne poslušali drugih, da so drugi krojili vas in ste
šli proti sebi, se nimate prehoda kaj za bati! Ker nikoli ne bodo prišla k vam bitja Teme ali
Globine. Nikoli!
Ker ne odpirate sebe po Svetlobi v Temo, ampak v Svetlobo. Kar Smo opevali v
predhodnemu delu, se pravi, starostnik ali tisti, kateri prehaja, se odpira po teh laskih, po teh
svetlobah. Tako, da – Jaz Bom dejal: naj bo čim več smrti!, po zemeljsko. Zakaj?
Ker vas bo čim manj v novih rojstvih in čim več bo dobrodošlih med Nami, lepše bo. Tako, da,
zagotovo bodo imeli telesa.
(ploskanje)
Jasara.
»Ali lahko poveste kaj o demenci. Ali je to sploh potrebno zdraviti z zdravili?«
Demenca? Tega Nisem še okušal!
(smeh)
Demenca ni nič drugega kot, da se plast od plasti ločuje.
Ko energija polzi na površje – ampak, kdaj polzi? Ko energija spi.
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Se pravi, v vsakemu obdobju – imate te babuške. Se pravi, spomini se izživljajo in potem
energije izstopajo, se odmikajo.
Prvič demenca nastopi, ko se določeno bitje iz življenja odmakne.
Ampak, moramo stopiti korak nazaj.
Torej, tako kot veste – od vdaha do izdaha imate eno ločnico, en čas, v katerem imate
določene zapise. V teh zapisih so določeni spomini, ki tudi niso čisto vaši. Vi v življenju, več ali
manj, življenje prespite. Kot zasnovnik ste zelo neobremenjeni. Razen takrat, ko stopite na
levo ali na desno stran. Se pravi, na stran Svetlobe ali na stran Teme, z višjega ali nižjega
dela. Se pravi, takrat se pač pretočite in tistemu nekomu pač doprinašate ali pomagate.
Ampak, zelo preprosto!
Ko energija ali neki del življenja, na vsakih nekaj let ali neko bitje, ki je
doprinašalo in izživelo spomin, izživi svoj spomin, on zaspi.
In običajno so takšni mehurčki.
Zato se duhovi ali duhci, ki so že izživeli, pojavljajo v kroglicah in se gibajo
lahko v prostoru.

Ne vidim ravno izraza v prevodu, ampak imate en izraz, ampak ga Naša Lanjuška ni, ravno ni
zapomnila Si. Tako. Ampak, reciva temu, da so te svetlobne kroglice, ki se gibajo in
premikajo.
To so spomini nekega duhá, ki so že izživeti.
In takšne kroglice se spajajo v večjo gmoto. In ko je dovolj teh kroglic, nekdo pride po njih.
Lastnik teh kroglic.
In kaj se zgodi?
Odvzame jih. Oni so morda tisti, ki so znali kuhati, ki so znali prati, ki so znali pospravljati.
Morda se ljubiti. Delati marsikaj.
Potem pa pride kar neko obdobje v nekemu času, ko se vi znajdete v kuhinji in gledate: »Saj
sploh ne znam olupiti krompirja! Kaj pa mi je danes?«
Torej, prvi znak, da je neko bitje odšlo. Ampak, ker ste vi vpeti v tisti vsakdan in se preprosto
znajdete, naročite: »Halo pica!«, imate rešen problem. Čisto enostavno, verjemite.
Ampak, to so prvi pokazatelji, da so bitja odšla, da so energije izživete. Ampak, ker ste vi tako
dobrega srca, vsi v življenju, ki ste živi, poskrbite vedno za druge.
Torej, vaša naloga v življenju je – počistite staro, tisto, ne Bom dejal, kaj? Ampak, saj veste,
saj se razumemo!
In ko za druge poskrbite, ste potem pri starosti pa že vi morda na vrsti. Se pravi, da pa
končno vdahnete in živite tisto, kar ste si vi izbrali ali zaželeli.
In tukaj nastane lepota starosti.
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Tako, da, v življenju bodite najprej pozorni na to, kaj odhaja, kaj prehaja. In ko ta bitja
odidejo, spomina več ni. In vi imate vedno bolj občutek praznine v telesu.
Ampak, veselite se tegá! In veste zakaj?
Naj odide staro! Čisto preprosto – zato, ker ni več zapisov. In nič več vam ne bodo dodajali
zapise, kaj morate za njih živeti. Aleluja! To je tisto, najbolj ta pravo!
Ampak, ker potem pride obdobje, ko rečete: »Pozabila sem celo, kaj sem danes skuhala!
Pozabila sem, da moram danes skuhati. Pozabila sem, da moram po otroka. Jaz sem
dementna. Resnično sem dementna!«
Ne mislite, da je demenca kar tako!
Demenco imate v sodobnosti. V starosti, nekaj stoletij nazaj, jo niso niti poznali. Pa veste
zakaj? Zato, ker so se znali ustaviti, ker so se znali sprostiti in veseliti.
Kaj pa vi v temu življenju počnete?
Služite. Pa ne kruhu. Sistemu!
In ker ste vpeti v sistem in ne poslušate sami sebe, počasi otopevate, bitja odhajajo. Vi
postanete dementni. Pričnete papati vaša zdravila.
Ampak, tako zelo preprosto.
TEHNIKA: KAKO NADVLADATI DEMENCO in KAKO PRITI V IZGUBLJENI SPOMIN (posnetek
28:36)
Demenco se dá nadvladati.
Če samo pomislite na to, da imate središčno os. Se pravi, v sredini to os.
Znotraj, v tej osi, je ena takšna meglica. Recimo, neka svetloba.
Ta svetloba ni nič drugega kot energija. Ampak, ker smo sedaj že tako
brihtni in inteligentni vemó, da je energija bitje. Bitje pa je sestavljeno iz
spomina, se pravi, mi lahko to svetlobo, to čistino znotraj, v tej cevi,
porabimo za to, da zakrpamo spomin.
Kaj se dogaja v tisti cevi znotraj nas?
Nas? Dobro. Sedaj Sem človek. Je čisto vseeno, če prevedem tako.
Se pravi, kopija spomina se ustvarja. In če smo mi kot zasnovniki, recimo, da Sem sedaj
samo človek, se pravi, če želim priti v spomin, izgubljeni spomin, lahko pridem v kopijo
spomina.
Da. Se pravi, zato nisi zmogla nič skriti, ker je ostala kopija! Sedaj se bo Ona nekaj naučila!
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Se pravi, in zasnovnika potisnete v to meglico, v to belino.
In s fokusom, kaj želite dobiti – spomin otroka, v trenutku, tudi, če se samo
zavestno spustite v cev in pomislite na spomin otroka ali otroškega dela,
boste vi v trenutku zaznali mehurček ali neko mehurčkasto stanje, ki se
aktivira.

Tako si lahko pomagate in pokrpavate in pregledujete spomin.
In še to dodam – vem, da Sem malce dolgi, ampak imamo dovolj časa!
Se pravi, če želite ohraniti spomin in včasih pogledati nazaj, kaj je bilo in ne najdete svojih
fotografij, ker zelo radi slikate po telefonih in potem, po možnosti, telefon umre in nimate
slik in nimate spomina in po možnosti ne dajete še izoblikovati tiste vaše, stare fotografije,
kjer jih lahko primete, ampak jih imate samo na nekih digitalnih postavitvah, se pravi, se vi
lahko znajdete, pa mimo vaše sodobne aparature pogledate spomine.
Zelo preprosto.
Ko zasnovnika spustite v cev, ga pustite, da se poveže s to energijo, postane
del te meglice. In samo pomislite: »Želim videti otroški čas.« Morda ločitveni
čas? Morda prvi spolni odnos? Morda prvi poljub? Kdo bi vedel, kaj vas
zanima?!
In samo misel energije aktivira odsev tega spomina. In Vo la la, cela slika se
vam bo pokazala.
Tako, da, če mislite, da ste dementni, si pomagajte s to zvijačo. Boste videli, da niste
dementni.

»Ali je možno, da se po zemeljskih letih veliko prej vse dogodi oziroma ali se lahko
preskočijo posamezna obdobja v primeru hitrega odhoda iz Zemlje?«
Vaše obdobje, tako kot Smo predhodno opevali v prvemu delu je tisto, katero je umetno.
Malce bolj se ga zavije, hitreje teče. Malce se ga stopi ali ovije, pa se upočasni. Dá se delati
čudo z vami. Kot bi bili plastelin, se vas dá pozitivno izoblikovati ali pa negativno. Tako se
izoblikuje tudi vaš čas.
Ampak, ker smo dovolj modri, želimo vsi enaki cilj. Skupni cilj, skupna zmaga – to je nekaj,
kar je nepopisnega.
In že čas se ustavlja, ko vi prehajate v Usodo. Se pravi, ko vstopate v Usodo, se dve usojeni
energiji zlivata, prehajate že v čas ustavljanja. Tako, da, tu in tam, če ste pozorni na to,
boste dejansko opazili, da se čas ustavi. Imate občutek, da drugi tečejo mimo, vi pa padete
v neki vakuum, ker stojite v časovni luknji.
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Tako, da, čas je zelo relativen. Ali pa zelo zlagan. Tako, da, dá se ustaviti tudi čas, tudi, če
nimate usojenega partnerja.
Vam povem še en trik.
TEHNIKA: KAKO USTAVITI ČAS (posnetek 32:46)
Kako ustaviti čas?
Imate tretje oko. Ampak, ne iti skozi tretje oko!
Na levi strani imate vrtinc, se pravi, ravno tako – lusko? Ne
Morem dejati lusko, kot, kot jajček, kot lunica. Sem našel
izraz!
Se pravi, na levi strani imate lunico.

Ta lunica je tista, skozi katero morate iti po sredini. Se pravi, imate lunico.
In ne na levo, niti na sredino, ker tukaj je že čakra, se pravi, ta, tretjega
očesa. Torej, morate iti ravno preko lupinice v lupinico.
In vstopili boste v prostor, kjer boste začutili, da manj dihate, da se telo
umiri in vi lahko, s tem preprostim zatičem, vplivate na tok časa vašega
časa.
Čas se prične počasneje odvijati, počasneje se pričnete postavljati, ker je to energija vrtenja.
In skozi energijo te luske ali tega C-ja, znate vi to ustaviti.
TEHNIKA: KAKO POSPEŠITI ČAS (posnetek 34,02)
Če pa želite hitreje pognati čas, pa to lunico obrnete na drugo stran, se pravi, kot da bi jo
premaknili na drugo stran tretjega očesa in se vam bo sunkovito v 24-ih urah odvil čas tako
hitro, da boste komaj, komaj dohajali. Tako, da, potem boste tudi manj spali.
Ampak, to drži samo 24 ur, potem se energija zopet zlije nazaj.
Tako, da če boste kdaj v takšnih situacijah, da boste hitreje morda hoteli iti k ženi domov,
zavrtite ali prestavite to lunico nazaj. Boste videli, zelo hitro se bo vse končalo in boste šli k
ženi domov.
(smeh)
»Kateri svetovi so pripeti oziroma odgovorni za ta okovala? In kako čim bolje rešiti njih,
okovala in sebe oziroma zasnovnika?«
Okovala – na današnjo tematiko smo se držali tega sredinščnega, središčnega okovala.
Vidite, Mi grejo že neumnosti po glavi, kot pravite pri vas.
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Se pravi, okovalo, katero je tukaj vpeto, je vpeto Svetlobno bitje, katero se
sprosti.
Se pravi, na to Svetlobno bitje je povezana Življenjska energija ali Življenjsko
bitje.

Kdo je Življenjsko bitje?
Angel! On je tisti, kateri daruje belo energijo in njegovo energijo obračate in postavljate.
Saj veste, da ni vaše telo! Ampak, je pa nekdo, ki je najbolj veličasten in mogočen. In to bitje
je tisto, katero se povezuje preko tega okovala.
Na druga okovala so pač povezana druga bitja. Saj veste, da so tehnike postavljene tako, da
prebujate Svetla bitja. Temnih, žal, ne zbujamo. Ne morem pomagati. Tako se je odločila
Lanjuša. Tako, da, na Svetla bitja Smo se Mi osredotočili. Nekateri se pritožujejo, zakaj nismo
obudili spodnjih svetov. Ampak, ne! Spodnje svetove smo pustili zaprte.
Pa saj veste, to je tako, kot imate bodalo v levi roki in bodalo v desni roki. V desni roki
imate vpeto bodalo in imate ujeto Temno bitje. Ampak, ker nihče ne mara Temnih bitij, še
najmanj vi, čisto sami, Smo se odločili, da obujamo Svetlo bitje. Se pravi, Angela zbudimo s
tem, da odstranimo bodalo na levi roki. Temnega angela pa pustimo spati. Torej, njegovo
nasprotje. Tisti, kateri so si zbudili to, so pač postali karakterno drugačni, hladni.
Ampak, da vas razveselim.
Vsa, vsa okovala so vpeta in ujeta Svetla bitja, več ali manj.
Okovalo okoli vratu je najbolj žlahtno, ki ga krepite z vsako poroko iz vsakega življenja. To
je najlepše.
Tako, da, v Našemu svetu ne nadevamo okoval, ampak se povezujemo s traki, z rožami, z
nečem, kar ne Bom opeval, ker potem Bom pokvaril vso veselje, ker bodo vsi vse vedeli, kako
se boste poročili pri Nas.
Ampak, kakorkoli že, se pravi, okovala na rokah, se pravi obujajo oziroma osvobajajo Svetla
bitja. Okovalo na vratu – se končno osvobodite vseh predhodnih žená in možev in vseh tistih
zarok in porok, kjer so vas določili ali pa ste bili, so bili materialistično usmerjeni, pa so vas
poročali ali pa ste bili celo žrtvovani, da ste koga kaj osvobodili. Saj veste, kako je?!
Ampak, potem imate pa še okovala okoli gležnjev. Ta so najbolj simpatična, ki se tudi po
določenih tehnikah osvobodijo. Ampak, tako kot ste zreli. Tako, recimo temu, po kosih.
Ampak, sami lahko odprete verigo, verigo med nogami, ne Bom tako izrazil Se, se pravi,
med gležnji. Da ne Bom izpadel res nevljuden. Danes Me res komandira!
Se pravi, to verigo preglodate s tisto rdečo energijo in potem ostanejo okovala okoli.
Potem pa imate neko tehniko, kjer gradite, kjer je najbolj tečna in najbolj dolga, kjer
obračate moško in žensko energijo. V prvemu delu obnovitvenih delavnic, drugemu delu.
Dobro! V drugemu delu! Prva delavnica – dobro! Vse Sem se naučil! Pridem naslednjič na
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drugo delavnico drugi obnovitveni modul – prvo delavnico, tam bomo odstranjevali okovalo!
Dobro.
Se pravi, takrat se osvobodi, ker se sestavi Svetlo bitje.
In kakorkoli že – vedno delamo na tem, da zbujamo Svetla bitja.
Kaj so ujeta?
Ujeta so Svetla bitja preko okoval. Nič drugega. In bodala ujamejo Temna in Svetla bitja,
okovala pa osvobajajo na vseh nivojih. Tako, da, kakorkoli gledate, se vam splača potruditi in
odstraniti okovala.
Sem res dolgi.
»Če pri 50-ih, oprostite, ali 60-ih srečaš usojenega partnerja in začneš postavljati življenje
na novo, ali greš tudi ponovno čez obdobja?«
Petdeseta leta! Le kje so ta že? Mislim, da Sem bil že otrok.
(Smeh)
Ne. Ne greste nazaj.
Takrat postajate vedno bolj modri, vedno bolj prijazni. Vsem. Saj veste, vsako leto vam daje
večjo modrost, zato je svet bolj popoln. In kakorkoli že, ne greste nazaj, ampak vedno greste
naprej. Tudi, če se zgodi, da kdaj v življenju prehitite – se pravi, stopničke so postavljene na
deset let. Se pravi, na deset let vi sebe odpirate ali sebe nadgrajujete. In to pomeni, da na
vsakih deset let prestopate in sebe osvobajate. Kot bi metali balast iz sebe. Si
predstavljate? Krasen občutek!
Ko pa se dva usojena združita, pa bi morali ta zemeljski svet malce drugače pogledati. Takrat
bi morali biti vi vi. Takrat bi morali živeti svoj čas. Takrat bi morali ustaviti svoj čas in se
posvetiti drug drugemu, samemu sebi in tako.
Ampak, dokler boste hoteli služiti sistemu, znate malce balansirati tu in tam.
Ampak, polagam vam roko na srce: vsakdo v življenju sreča nekoga, kjer je ljubezen
obojestranska, kjer sta si enaka, kjer sta si usojena. Ampak, imejte pogum in sprejmite
tako ljubezen. Drugače se še na smrtni postelji kesate, ker niste okusili in zaključili točno
tistega, zaradi česar ste prešli.
Usojeni pari pričnejo postavljati Usodo. Se pravi, se pretočijo iz karme v Usodo. Ampak,
pomembno je, da sledijo svojemu občutku.
Takrat se usojene energije pričnejo dejansko, tako, kot bi vas iz enega žaklja pričeli vleči na
površje, iz enega sistema, in vas postaviti v drugi tir.
Zakaj?
Ker Usoda daje svobodo.
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A če vi niste zreli in ste v programu ujetostnega toka, boste bremzali, boste zavirali, se boste
ustavljali. Se pravi, boste imeli, tu in tam, kakšne nevšečnosti prav zaradi tegá. Ampak – ja,
ja, ja.
Ampak, Usoda zna biti lepa, verjemite! Usoda je tisto nekaj, kjer stopite v svet Podnebeškega
stvarstva in ne zemeljskega stvarstva. Tako, da si upajte in zaupajte. Se vam splača ljubiti in
ceniti. Verjemite! Zelo preprosto.
»Kako ohraniti dober vid in sluh?«
(smeh)
Prej Sem opazil, da je ena gospodična dejala: »Jejte korenček! Deluje.«
Ampak, ne.
TEHNIKA: Z OBRAČANJEM ŽIVLJENJSKE ENERGIJE SI LAHKO POPRAVIMO VID in SLUH
(posnetek 42:35)
Obračajte življenjsko energijo.
Iz spolne energije vzdigujete energijo navzgor, v predel oči, v predel sluha.

Kako vzdigniti spolno energijo?
Zelo preprosto. Ne doživljati orgazem!
Ampak, življenjsko energijo povlečete iz dlani v predel
jajčnikov ali pa mod. Daa. Moda. Moških ne Smem zgrešiti,
ker se moški takoj uprejo!
V predel mod ali jajčnikov. Jaz Bom kazal na jajčnike, ker je
zelo, skorajda isto ali enako. Se pravi, in ko energijo začutite
v ženstvenosti, jo združite skupaj v en center.
Malo moram vstati. Lažje Mi bo pokazati.
Torej, energijo, življenjsko energijo
ujamete v dlani.
Jo postavite pred predel jajčnikov in
začutite povezavo. Ali pa mod.

Oh, kak so sitni! Torej, Jaz imam trenutno žensko in Bom naredil na ženski! Ampak, to se Moj
Vladar heca z Mano! On bo pokazal na moškem, Jaz Bom kazal na ženski. On je zrel in
starejši. Bo potreboval takšno lekcijo in takšno učenje!
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(smeh) Malo se hecam. Ampak, lahko se hecam! Je Velik, velikega srcá!
Dobro. Se pravi, energijo začutite v jajčnikih.
Misel usmerite v to, da zavrtite jajčnike v
smer, tako kot naprej. Ne v smer urinega
kazalca, ampak tako, naprej in nazaj.
In ko začutite energijo, se pravi, se bo
energija v trenutku zlila na spolni predel.

Ne bom te vzburil. Joj, koliko pripomb!
Torej, ko začutite energijo res tam, kjer je
fajn, energijo pričnete zavestno združevati
proti popku.
Dva prsta pod popkom.

Glej. Vidiš? Misli, da bo doživela orgazem. Ampak, Jaz bi ga! Pa se pritožuje!
Torej, to energijo združite dva prsta pod popkom, da začutite prijetno
toploto. In to energijo gostite dva prsta pod popkom.
Čakte – popek, da preštejem – dva prsta pod popkom.
To energijo začnete čutiti in se samostojno vrtinči.

Ko se samostojno vrtinči, pomislite na dih, greste v predel in kot bi iz
notranjosti vdahnili energijo navzgor.
Če jo ne morete vzdigniti do tretjega očesa, jo vzdigujte postopoma.
Se pravi, greste v predel pod popkom.

Z mislimi, se pravi – trik: spustite zasnovnika.
In ko imate zasnovnika navzdol, vas morda malce prijetno zaščemi, je fajn, verjemite! In če
dovolj dolgo vrtite, bo fajn!
In to energijo z vdihom (vdahne) vzdignete in jo opazujete. Ne smete jo izpustiti. In se vam
vrtinči zgoraj.
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To energijo spustite skozi tretje
oko. Obdržite ga na tretjem
očesu. In se pripne na čelno čakro
in zgornji predel.
Se vrtinči takole.
In to energijo razlijte preko oči.
Takrat začnete čutiti mehkobo. In kaj naredite?
Pustite energijo, da teče.
Skozi oči jo povlecite v notranjost, v slušni predel in
se začuti pritisk v predelu slušnega dela.

In ne le to!
Da boste bolj zbrani, to energijo še malo iz sluha
potisnite na vrhu, kot v vrh možgana.
In če sledite, jo sledite in lahko obračate.
In se začuti snop, ki se znotraj razlije nazaj, navzdol,
vse v podplate. Telo postane toplo.

In tako se prične regenerirati, brez korenčka ali s korenčkom, verjemite. Se pravi, se vam
pričnejo oči popravljati, sluh se prične ostriti. Vse se dejansko prične raztapljati in poganjati
in regenerirati.
Zazna se takšna mehkoba preko oči.
Pustite, da ta mehkoba vibrira. Imeli boste občutek kot, da imate večplastne oči. Ampak
zato, ker se energija obnavlja. In tako si lahko popravljate vid.
No, tako je na energetski bazi.
Kako pa je na zemeljski?
TEHNIKA: KAKO SI IZBOLJŠATI VID S POMOČJO VRVICE IN KROGLICE (posnetek 47:59)
Vzemite štrikec. Zavežite štrikec nekam, na en konec. Dajte
štrikec, morda na nos in vrtite ali bunkico prestavljajte po
njej sem in tja in na točki – tudi na noht gre!
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Ijee, si morte predstavljat, kako Me komandirajo?!
Se pravi, in bunkico lahko prestavljate in približujete do točke, da doživite pritisk. In tam
obdržite.
In potem bunkico prestavljajte sem in tja. In tako ostrite vid.
TEHNIKA: KAKO SI IZBOLJŠATI VID – GLEDANJE NOHTA NA PRSTU (posnetek 48:35)
Z nohtom se dá bolj enostavno. Predvsem, če imate dolge
nohte.
Potem, verjemite, se prestavlja in se približuje. In na
določeni točki se obdrži. In tako trenirate vid.

TEHNIKA: KAKO IZBOLJŠATI SLUH (posnetek 48:50)
Kako trenirate sluh?
Preprosto.
Pritisnite na sence in začutite, kot bi energija pričela
skozi ušesa pritiskati navzven.
Ko začutite, se pravi, kot zamaški, ki se potisnejo
ven iz ušesa, obdržite zamaške zunaj.

In ko se zunaj prične energija vrtinčiti, stojna energija popusti, se razlije
preko ušes. Začutite energijo, kako se prične vrtinčiti oziroma stekati in
potem vrtinčiti.
In ta energija se zopet prične obnavljati, preprosto, na teh točkah.

Nekaj trikov tudi po zemeljsko, da ne Bom izgledal tako zelo suhoparno ali vse samo na bazi
energij.
»Kaj pomeni za žensko izguba menstrualnega ciklusa? Je to dobro za telo?«
Jaz Bom dejal tako:
Zelo dobro je, da ženska ima čim dlje menstruacijo, dokler se nekako telo tako v
neravnovesju odzvanja. Drugače pa je zelo dobro, če menstruacijo lahko obrne z določenimi
tehnikami in izgubljeno energijo ali energijo, ki bi se morda stekala preko menstrualnega
ciklusa navzven in izpušča iz telesa, se lahko energijo preprosto obrne navzgor.
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TEHNIKA: OBRAČANJE ENERGIJE V RODILIH IN AKTIVIRANJE ENERGIJE ŽENSTVENOSTI
(posnetek 50:20)
Ženske, če bi znale energijo obračati, ne bi potrebovale nobenih
kontracepcijskih tabletk. Te bi lahko energijo v rodilih obračale in bi
menstruacija pričela izginjati oziroma bi jo »navidezno« ugasnili in
življenjsko energijo ali energijo, ki se izpušča preko tega deleža, jo vi lahko
ali pa ve – ooo, ho, vi, ja! Saj niso moški. Dobro! Ves čas Me komandirajo,
kako Jaz opravljam, ali moškega ali žensko. Oni Me razumejo. Tukaj Mi
komplicirajo. Ne Bom naslednjič več vodil, verjemi, verjemi Lanjuša!
Torej, ko ženska ujame to energijo v spolnosti – vam pokažem en trik.
Malo je preprosto. Ampak, zopet Bom moral vstati, drugače ne bo šlo.

Torej, ko življenjsko energijo začutite, jo
dajte na predel jajčnikov.
Energija jajčnikov prične sebe vrteti.
Miselno bodite pri jajčnikih.

Če daste samo navzdol energijo boste začutile toploto vrtinčenja pri samih jajčnikih.
Ko se ta energija prične gostiti, se samo suka in suka.
Energija se širi in razteza.
V trenutku, ko se pobere, se ta energija prične
raztezati v spolni predel in se jo spusti v predel
vhoda v vagino.
Ko se energija spusti v predel vagine, se jo vdahne
navzgor – do dva prsta pod popkom. Tukaj jo
lahko shranjujete. Energijo obračate. Najprej
spodaj.
In na začetku vam bo morda šlo težko, da boste energijo suknili navzgor,
zato je dobro, da energijo shranjujete in jo kopičite.
To je tako, kot bi naredili sladkorno peno, jo postavili, zataknili in shranili.
In kaj se zgodi?
Ko boste več dni v zaporedju delali samo to tehniko, se bo tukaj pričela tako
gosto vibrirno odzvanjati energija, da boste začutile kepo energije.
Takrat nadaljujte tehniko.
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To kepo energije, ki bo vpeta kot dva prsta pod
popkom, jo zavestno pričnite vzdigovati pred
hrbtenjačo.
Se pravi, ne ob, ampak spredaj, pred hrbtenico,
zavestno zgoraj in jo vzdignite do predela
možgana.
V centru možgana jo obdržite in po središčni točki,
najprej morda za začetek samo spustite navzdol.
Ne bo šla v cev. Ampak, občutek, da gre po cevi, je
zelo sunkovit.

Nato energija se razliva ob cevi.
In kaj naredi?
Aktivira energijo ženstvenosti.
Zaznali boste toploto ali toplino znotraj v telesu.

Pazite to, ko se boste kakšen dan ali dva poigrale samo s tem občutkom, ko boste samo
pomislile, boste zaznale slino. Se začne tvorit energija.
In kot se tvori zgoraj, se tvori tukaj spodaj.
In ko se prične tvorit energija zgoraj, postajate vedno bolj sočne, vedno bolj mikavne. In
tudi vam bo pasalo in ustrezalo marsikaj.
Torej, če želite energijo, potem pričnete
vzdigovati, se pravi, in s tem dvigom energije,
se pravi, jo zopet poženete na jajčnike, v
spodnji predel.
Izpred vhoda navzgor do popka in jo vzdignete
ob hrbtenici navzgor do vrha, do vrha možgana
in jo takrat spustite pred sredino, se pravi, kot po sprednjemu delu možgana – ali v tretje
oko ali pa v čelo, zavisi, kje vam bo stekla. Ni pomembno.
Se pravi, pomembno je, da energijo zasuknete.
In kaj se zgodi?
Energija se prične sukati. Da. Se pravi, energija se prične sukati
in vleče od spolne energija vedno bolj navzgor.
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In ženska bo uravnala hormone. Ženska bo izgubljeno menstruacijo ali izgubljeno energijo
od menstruacije pričela pretakati navzgor in jo bo vrtinčila.
In kaj se zgodi?
Energija se pretoči in se obnavlja in nekako rotira. V nekemu momentu bo tisto, kar je
izgubila, spravila nazaj v ravnovesje.
Pazite to!
Takrat se lahko zgodi, da ženska lahko – ali dobi menstruacijo, če se tako miselno usmeri, ali
pa preprosto lahko menstruacijo celo ugasne in regenerira skozi dvig energije dejansko tudi
čakre, tudi telo.
TEHNIKA: KAKO DOSEČI ORGAZEM, UŽITEK PRI OBEH (posnetek 55:53)
Če pa ženska želi obrniti energijo, se pravi, pa energijo, ki jo pelje navzgor in
jo spusti tukaj, v tretje oko, jo v nekemu momentu NE SPUSTI v tretje oko,
ampak jo zavestno lahko spusti v moškega in po moškem, se pravi, kot ob
glavi – se pravi, v tretje oko, okoli njegovega možgana, po njegovi hrbtenici,
sprednjemu delu hrbtenice, spodaj preko mod, nazaj v svoj telo, se pravi, v
svoje mednožje – vzdigne energijo in prične vrteti energijo.
Potem imata užitka oba!
Tako, da, iz ene tehnike Sem sedaj naredil orgazme in še kaj!
»Kako si pomagati, ko se začnejo pojavljati spremembe na fizičnem telesu po 50. letu –
vročinski oblivi, težave z očmi in še kaj?«
Poskušajte z dvigom te energije. Ta energija je tista energija. Ni
jo potrebno dajati naprej, v moškega. Sem že polovil. Nikakor
ne.
Se pravi, energijo samo spravite znotraj, življenjsko energijo, v
jajčnike. Vrtite v energiji, da se spusti v mednožje. Potem jo
vzdignete navzgor in lahko to energijo samo obračate in se
bodo uredili tako hormoni kot vse neravnovesje se bo spravilo v ravnovesje. Oblivi bodo
izginjali.
In ne samo to.
Tudi ščitnica se bo obnovila. In marsikaj se bo uravnovesilo z dvigom energije.
Saj veste, najprej je vse na energiji. Potem pa se iz energije pretoči na materijo. Tam pa že
vidite. Tam pa že krpate, kar je potrebno pokrpati.
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»Kako upočasniti staranje organov in se izogniti boleznim?«
Zelo preprosto.
Lahko pobirate energijo, katero Smo Mi skozi tehniko dlani že opevali na enemu izmed
druženj. Ali pa nekako s to življenjsko energijo, da lahko vzdigujete.
Ali pa, da Bom še bolj preprosti – kratka verzija, bližnjica.
TEHNIKA: KAKO UPOČASNITI STARANJE ORGANOV IN SE IZOGNITI BOLEZNIM (posnetek
58:09)
Energijo dlani, življenjsko energijo, daste na organ in
vdahnete v organ. In držite. In prične se čutiti toplota.
Energija se prične prasketati in gibati.
In če to naredite dvakrat ali trikrat, boste začutili, kako se
prične regenerirati organ.

To je bližnjica. Ampak, te bližnjice ne uporabljajte na izpitih, ker ne boste naredili!
Morate vedeti tehniko iz prvega dela. Da. Sedaj vas zavajam. Ampak vam povem, da ne
boste dejali, da Sem Jaz povedal bližnjico in potem ne bo šlo v šolanju skozi. Sem pošten!
Izvolijo.
»Hvala. Kako pomagati starostniku, ki se boji in ga vleče v temo?«
Starostnike običajno skrbi, kadar čutijo, da nimajo nekaj izživetega ali karkoli. Takrat lahko
njega ali preko njega, se pravi, prosite za njega. Se pravi, ali pa se veliko pogovarjate o
življenju po življenju.
Vendar, običajno je že tista prisotnost vas samih ob nekomu, se pravi, kjer se lahko nekako
pogovarjajo o svetu, da ostaja, njim veliko odtehta.
Drugače pa, iskrena prošnja ali molitev iz srca – ne po naučenih molitvicah! Nobena cerkvena
ne bo tukaj pomagala, ne se bati! Se pravi, ne bo se treba učiti, ampak samo iz srca, iz srca
duhá prosite in boste uslišani.
»Starostnike zelo pogosto muči nespečnost. Lahko to moti razna spajanja? Ali nam lahko
kako pomagate za – gotovo niso tablete, ja, nam gotovo niso v pomoč pri tem.«
Zelo preprosto.
Vedite, da vsako noč, se pravi, se obhajajo, prihajajo. Se pravi, če boste brali knjigo Usojena,
boste vedeli kako. Se pravi, na začetku imate ta obhajanja. Če nič drugega, preberite vsaj tisti
prvi delček, pa boste vedeli s čim se soočate vsako noč.
In starostniki, več ali manj, imajo izživeto marsikaj. Se pravi, in prihajajo tako bitja ali so
povezani z bitji. Sedaj Me že priganjajo, da moram pohiteti. Dobro.
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Se pravi, vsako noč, se pravi, starejši človek ostaja običajno več buden. Ni nujno. Nekateri
več spijo, nekateri pa kar naenkrat pričnejo manj spati.
Jaz bi vam svetoval, da postanete aktivni. Preko dneva bodite aktivni. Takrat boste
energijo uravnovešali s fizično strukturo. Ne Bom dejal, da imejte vrt in kopajte in
obkopavajte korenček za boljše oči, ampak delajte, hodite, uživajte, se sproščajte. Morda
greste na kakšno balinanje ali karkoli takega. Če nič drugega, pojdite v hribe. Pojdite do
sosede. Ampak ne tam sedeti, ampak hodite naokoli, da boste poganjali energijo. Boste
videli, da se boste bolje počutili.
Če pa imate velikokrat težave, da ostajajo bitja v prostoru, pa iskreno prosite. Ali dajte
kakšno kameno strelo ali kakšen kamen, ki vibrira in odganja iz prostora marsikaj. Če ne
drugega, oddajte – hitim, oddajte kakšno stvar, predmet od rajnega ali od ljudi, s katerimi ste
bili prijatelji ven iz spalnice, se pravi, ven iz teh bivalnih prostorov in boste kot starejši dosti
bolje spali.
Če ne drugega, pa malce prestavite posteljo, ker so že narejeni portali in prostori za
obhajanje. Tako, da malce pretentate energijo.
Greva.
»Kaj se dogaja, ko si po 50. letu pričneš uresničevati želje? Pričneš drugače živeti. Si upati
in se posvečati sebi.«
Postanete morda bolj srečni. Sistem vas malce manj ujame. Malce manj vas ima v dlani. In
vedno bolj se posvečate sebi. In skozi to ste povezani s svojim Višjim Jazom, s temi Svetlimi
energijami, o katerih Smo opevali.
»Ali je okovalo razprto na obe strani telesa, torej levo in desno, v spodnjem delu? In, ali je
enako okovalo tudi v zgornjem delu telesa, v predelu prsi, okrog trupa? In kako si
pomagati, če boli in če pečejo tudi ramena?«
Torej, ker imate cev stojno, je okoli te stojne cevi okovalo
podano tako. Ne v središčni, ne ločuje leve in desne polovice,
ampak je tako zapeto po sredini.
Tako, da le zgornji in spodnji nivo nekako oddaja.

Zakaj pečejo ramena?
Večinoma takrat, kadar imate preveč na svojih ramenih, preveč bremena.
Malce morate počistiti sami sebe in sebe RAZBREMENITI. Ne dajati vse na sebe, da boste
vse urejali sami, ampak malce razrešite situacije. Izstopite iz situacije. Stopite dalje. Stopite
ven.
Če ste kdaj opazili – tisti, ki ste v nezdravih vezah ali v težini doma, imate vedno pekoči
občutek. Ali pa v službi, da, se pravi, vas velikokrat pečejo ramena. Ne zato, ker imate čuden
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stol. Ne zato, ker imate računalnik tam pred, pred obličjem, ampak zato, ker ste v takšni
nezdravi družbi in imate bremena na sebi. Vse je na energijah.
TEHNIKA: KAKO RAZBREMENITI PEKOČA RAMENA – gibanje, raztezanje preko zraka,
zračnega mehurja (posnetek 1:03:45)
Morda naredite večkrat tehniko gibanje preko zraka, se pravi, da vdahnete
zrak preko trebušnega dela, zadržite zrak kot zračni mehur in se razvlečete.

Bolj preprosto pa je, če boste zrak
kot vdih pranskega diha spravili skozi
nos, skozi tretje oko, okoli možgana,
skozi grlo v pljučni predel, ga zadržali
in ta zrak, ta zračni mehur nizali po
predelu telesa.
Tam, kjer ga imate, tam se naslonite in razvlecite telo in bo hrbtenica
popustila.

Drugi del je, da malce se pogibate preko kakšne žoge.
Tretji del je, da morda več gibate, da se več morda raztezate.
Ali pa se preprosto le vleknite na tla in se razvlecite, da se prav razprete.
Ena zelo preprosta pa je tehnika vaše muce.
Se pravi, kjer se razvlečete in to tudi pomaga.

Jaz bi dejal še nekaj, ampak Bom izgledal malce preveč vulgaren. Zato Bom dejal malce v
olepšavanju. Privoščite si več užitka in se bojo energije sprostile. Ne bo več blokad. Boste
videle – delale boste Vo la la.
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»Kako najbolje ohraniti vitalno telo?«
(Opomba: samo pokaže – privoščite
si več užitka.)
Smeh. Ploskanje.

»Kako se lahko zaščitimo pred nekom, ki v starosti od tebe želi črpati energijo?«
Oooo – to pa je že malo teme.
Starostniki so običajno takšni, ki so odprti. Sedaj že veste. Tisti njihovi žarki in ta svetloba. Ali
pa v nasprotni smeri.
Se pravi, tisti ljudje, ki imajo težino, običajno izčrpavajo energijo. Tisti, kateri so svetloba,
ljubezen, vam dajo energijo, ker jo obračajo, ker jo vrtinčijo in jo postavljajo. Tako, da ob
nekaterih vam je lepo, ob nekaterih pa ne.
Najtežje pa je ob ljudeh, ki odhajajo. Zakaj?
Zato, ker takrat, ko ste poleg, imate občutek, da se cela energija drži vas in vas poskuša
povleči v sebe.
Zakaj je tako zelo preprosto?
Zato, ker je duša že zunaj in se bori in ne želi izpustiti nekoga, katerega ljubi, spoštuje, ima
rad ali karkoli in se ravno tako boji prehoda. In takrat prihaja do tega obračanja energije.
Takrat, kadar so ljudje spokojni in so umirjeni sami s seboj, črpanja ni. Tako, da ste lahko tudi
ob kakšnih starostnikih in lahko ste priča prehodu in blaženosti. Takšni ljudje imajo blažen
nasmeh na obrazu, ko zapustijo spokojno svoje telo. Taki ne izčrpavajo.
»Jaz sem že v obdobju nad 60 in me pestijo določene fizične bolezni. Kako je s tem, ker ni
bilo nič omenjeno?«
No, tudi Sam Sem nad 60. (smeh) To je ravno za oba. Ampak, verjemite, saj bi dejal nekaj, pa
ne Smem.
60-ta leta so leta, kjer se poznajo že posledice vašega vložka, načina življenja.
Ljudje, ki se več razdajajo za druge in celo življenje služijo drugim – tudi partnerju, tudi
otrokom, tudi kakšnim družinskim članom, tudi širini, se pravi, izgubljajo ogromno energije
in ogromno tuje energije dobijo v sebe.
Blokada energije nastaja zaradi čustvenih neravnovesij. In čez toliko let, desetletij se opazijo
tudi blokirane ali izpraznjene energije, ko se pozna tudi na boleznih.
Če bi v življenju bili srečni, bolezni sploh ne bi bilo, ker bi bili v ravnovesju, ker bi bili v
harmoniji s samim seboj.
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Če bi živeli nekje na vrhu gore, daleč stran od vsegá – od vaših položnic, od vašega
razmišljanja, kako se boste pripeljali od točke A na točko B, ampak bi samo bili s kakšnimi
gamsi ali s kakšnimi kravicami, tam nekje v planinah, bi doživeli spokojnost. Nobene bolezni
ne bi bilo. Bili bi čili, zdravi in popolni. Kar pomeni, najboljši patent – pojdite v gore! Vsi! Z
Mano!
TEHNIKA: ČE SE S HRBTOM NASLONIMO NA DREVO, SE SPROSTIMO IN RAZBREMENIMO
(posnetek 1:08:27)
Torej, sproščanje.
Poskušajte ljudje, ki ste v višji starosti, se več sprostiti.
Če nič drugega, poskušajte iti pod drevo. Se naslonite na drevo. In misli usmerite v to, da
se hrbtni predel odpre. In začutili boste laske energije, ki se vpnejo v drevo. To je vse, kar
naredite.
In drevo bo pričelo črpati vse, kar je slabega v vas. In zato se boste počutili bolj lahkotne.
Vašo blokirano energijo bo postopoma čistilo in jo vzdigovalo navzgor, čez krošnjo pa
navzdol svežo.
In v vašo avro in v vaše telo bo pričela se črpati nova, sveža energija. In ker se bo pričel ta
pretok nove energije ali čiste energije, se bo pričelo telo regenerirati.
Imate na dlani rešitve.
In če bi ljudje več dihali z naravo, bi bili bolj zdravi. Starostniki ali zreli ljudje, poskušajte
uporabiti energijo narave, da se regenerira telo.
Če vam bo malce to pretežko, zatisnite si ušesa – pojdite na bioresonanco! Bioresonanca
vam bo pomagala, to je EPP, Jaz se ne ukvarjam z bioresonanco, ampak tisti, kateri se pa, pa
znajo pomagati, ker znajo regenerirati. Ampak, zopet ne vsi! Tako, da, ne se smejati vsi.
Samo tisti, ki res znajo, se pravi, delajo potem na regeneraciji celic in se telo tudi obnovi.
Ali pa malce homeopatije in sproščenosti, novega navdiha.
Spremenite okolje. Malce več pojdite navzven. Spremembo naredite. Morda pojdite
nekam na potovanje. V drugi kraj, v drugo deželo. Boste videli, boste pri 60-ih letih ko novi.
Samo zato, ker se boste odmaknili iz kraja, ki vas utesnjuje. Pozabili boste na vse. Živeli boste
v popolnem miru, ljubezni. In mesec dni potovanja ali leto dni ali pa, če kar ostanete na
potovanju – verjemite, se boste regenerirali. Resnično.
Tako naredim Jaz, ko Sem v 60-ih letih. Odpotujem iz Svojega doma. Pridem med vas in Sem
tukaj.
(Smeh. Ploskanje.)
Ja. Saj Bom. Ali imava še čas za eno vprašanje? Vsaj še eno!
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»Ali lahko to modrost starostnikov dosežemo tudi prej?«
Lahko. Duša zori lahko hitreje, kadar poslušate sami sebe. Vendar, te plasti se običajno
odpirajo na leto praznovanja. Se pravi, zakaj na leto praznovanja?
Takrat k vam, na tisti dan, ko praznujete, prihajajo vedno vaša Bitja. Se pravi, tista, katera
so bila ob porodu z vami, Oni prisostvujejo. In takrat se odpirajo te plasti.
Lahko pa se zavestno odpirajo tudi prej.
Ampak, to ne pomeni, da sedaj boste pa v duhovnosti zavestno hoteli odpreti in priti v
neki nivo. In ne bo vam uspelo, ker mora biti energija zrela.
Lahko pa se, če se zavedate in prisostvujete življenju in ste tukaj in sedaj, energija hitreje
zori. In v primeru, ko se vidi, da bo človek, posameznik morda hitreje odšel iz življenja – ker
tudi to se vidi, se pravi, se lahko tudi pomaga in se tudi hitreje lahko marsikaj zgodi. Tako, da,
tukaj se dá narediti nekih ovinkov, ampak, kaj veliko pa zagotovo ne.
Še eno vprašanje! Še eno!
»Zanima me, kakšne daritve smo danes prejeli vsi prisotni?«
Vo la la. Vo la la!
Daritve Smo pripravili takole – Lanjuška, bi lohka Ti povedala, ne. Ampak, glede na to, da Jaz
prevajam, Bom Jaz.
Tisti, kateri ste pod 40, ste dobili daritve na tiste vaše zrelostna obdobja od 30 do 40.
Tiste, tudi pod 20, Smo tudi pogledali. No, pod 10 skorajda nismo pogledali.
Ampak, se pravi, vi ste dobili daritve, ki vas bodo podpirale v sami zrelostni dobi.
To pomeni, da Smo energijo pod ta okovalni del spustili preko te kronske čakre v
notranjost in jo vpenjali v predel popkovnega predela.
Tam bo nastal magnet za vas, da boste hitreje zaprasketali. In ne glede na to, ali se bo
okovalo že razpočilo ali ne, če nimate še 40 se ne razpoči, lahko doživljate hitreje ta proces
te gradnje in boste znotraj začutili več lila energije.
Ta lila energija vas bo povezovala z ljubeznijo, s čutnostjo, s to povezovalno
energijo.
To je tisto, kar se tukaj bo izrazito izražalo.
Postali boste morda bolj mehki tudi do soljudi.

Tisti, ki ste pa nad 40 in na vsakih 10 let (od-do), pa ste dobivali različne daritve.
Trije so pač ostali še malce zunaj, tako, da jih Bomo čez kakšno uro ponovno poskušali obrniti
in postaviti v notranjost.
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Pa pomeni, da ste dobili za obdobja hitrejši predel in se bodo
shranjevale nad tistim deležem, kjer je bilo prej okovalo.
Se pravi, nad tem predelom nastaja svetlobna energija, malce
bolj lila, močne, goste energije.
To pomeni, da bo tukaj ustvarjen center in središčni pol
magneta, ki bo na vas vlekel Lila sfero.
Lila sfera je sfera Ljubezni Vilinskega stvarstva, katera vas bo podpirala v podpori duhá,
ljubezni.
(Ploskanje.)
Jaz, žal, nisem dobil nobene daritve. Tako, da, se Bom pritožil.
Ali je morda še kakšno vprašanje?
»Kaj svetujete za obdobje od 25 do 35 let pri iskanju partnerja in njihovo kompatibilnost?
Vse deluje v tem obdobju precej zmedeno.«
Ne, ne deluje tako zelo zmedeno. Verjemite. Ampak, ste morda še v fazi, kjer raziskujete in
poslušate druge in preveč morda ste v glavi.
Ampak, verjemite, običajno pri 25-ih, do 30, 35 zelo težko srečate ljubezen po Usodi. Ampak,
ne iščite to. Glejte na to, da ste z nekom srečni in da ste v družbi, ki vam ugaja in vas ne
podreja. Na to bodite pozorni!
Predvsem pa skozi ta koncept tega obdobja imate čas, da delate bilanco – kje ste, kaj ste,
zakaj ste? Kaj si v življenju želite in to tudi dobite.
Tako, da, žélite si, hrepenite in uslišani boste. Ampak, ne samo z mislimi. Zahrepenite!
Bodite striktni do sebe. Bodite nepopustljivi, a hkrati iskreni in predani samemu sebi.
To naj vam bo popotnica za današnje, malce daljše potepanje. Vendar, danes Smo bili malce
neomejeni v svojem času, tako, da – nekateri so, pač, že malce skorajda pobegnili. Ampak,
pomembno je, da Smo poskušali čim več odgovoriti na vaša vprašanja. Ker sedaj ste bili že
kar pridni in popolni. Se držimo kar tematike.
Tako, da, želim vam še naprej en res lep in srčen dan.
Lepo, lepo pozdravljeni.
(Ploskanje).
»Tudi vam.«
Jasa.
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