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ELEMENT OGNJA 
Vodi: Lana Praner, Brežice, 15. september 2018 
 
Takole. Končno lahko tudi v Našemu svetu postopoma pričnemo. 
Najprej en lep, topel, srčen pozdrav od vseh Nas, za vse vas, ki ste tukaj v dvorani pravzaprav 
se odzvali na Naše povabilo.  
Lepa srčna zahvala vsem Bitjem Svetlobnega časa, vsem Tistim rajnim, ki so se odzvali, 
predvsem pa – Prisonsonso Iranso Korosunto, se pravi, dobrodošlica Svetu strasti Plamena, 
od koder prehaja tudi današnja tematika. 
 
Lepa srčna zahvala tudi Lanjuški, fizično, hm, ne Bom dejal Zemeljski, ker zemeljsko je tako 
zelo plitko. Ampak, zemeljska beseda pomeni zato, da nadvlada telo, da nadvlada um, da 
nadvlada razum. Nadvlada čustva, energijo vsegá, kar človek sploh ima. 
V podrejenemu položaju ali v nadvladni poziciji Ima vsako bitje, živečo – od začetka do 
zaključka popotovanja. Vsako bitje, ki je tudi v razkroju sodelujočo in je bilo sodelujočo z Njo, 
se pravi, vsa bitja, ki so kadarkoli z Njo bila povezana, je Ona pravzaprav nadvladna. Zato Ji 
tudi preprosto pravimo Zemeljska Lana ali Prünerjeva Gospoda. Prünerjeva Gospoda pa je 
pravzaprav koda Njenega izvornega domovanja, o kateri Bomo morda še kdaj drugič kaj 
opevali. 
 
Današnja tematika pripada pravzaprav Meni. Oče Vnebovzetovstva Mi tudi dopušča, da 
Smem danes odpirati to, najbolj simpatično in sočno tematiko, v kateri ali o kateri nekaj 
malega morda veste. Zagotovo pa se boste zamislili nad različnimi strukturami Naših besed, 
ki vas bodo morda opomnile, spomnile ali pa prebudile v svetu ognjenih strasti. 
 

Moje imenovanje je preprosto le Jorgovanski Vladni mož.  
V povezavi Sem z Jezusom Jerhusom Kristusom Vladnim ali 
Nadzemeljsko postavljenim. Predvsem pa, v ozadju Mi bo v 
prevodu pomagal tudi na to tematiko Brahma Brahmanjurski 
Visočanski, ki se povezuje s Svetom Ognjenih energij, od koder 
Bomo razkrivali tudi tematiko, o kateri boste marsikaj dojeli, 

razumeli. Predvsem pa bistvo popotovanja, razkrivanja je, da se spomnite na nekaj, na kar 
ste morda pozabili. 
 
Več različnih tematik se bo prepletalo skozi to postavitev. 
 
BITJE ENERGIJE OGNJA 
 
Ogenj ali notranji ogenj – nekateri mu pravite le element, energija elementa ognja, je ena 
izmed osnovnih postavitev, v kateri pravzaprav življenje tudi obstoji.  
 
Energija ognja ali Ognjena energija je energija Bitja, ki sočustvuje in ki daje pravzaprav 
sebe v povezavi z energijo hladu. 
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Energija ognja je namreč Bitje, ki sodeluje ali soustvarja notranjo iskro, ki se pretvarja in 
pretaka preko plamena rodil ali rodnega kanala. Tam v osnovi pravzaprav vstopa ali 
nastaja. Tam je najprej energija, ki se suka in vibrira. V določeni zrelosti zavibrira in se 
premika in se nekako v obdobju polnoletnosti, ko telo dozori, nekako tudi namesti. 
 
In ne le to! 
Ta notranja energija ali ta notranji del plamena tega Bitja je tako kot samostojna enota, ki 
se nekako giba v prasketajoči se energiji in pravzaprav giba energijo strasti. 
 
Z BITJEM OGNJA SODELUJE BITJE STRASTI 
 
Strast je namreč Bitje, ki sodeluje z njim. Vendar, to ni on. 
Bitje ognja je namreč tisto, kar poganja, da telo namreč obstoji. Da je telo gibljivo, nežno, 
sočno, toplo in pretočno.  
 
To Bitje energije ognja mnogokrat pretoči fizično telo ali fizično materijo predvsem takrat, 
kadar so dotoki strasti. 
Kadar oseba telo ali energija sebe spravi v trenutek višave, ko prestopi mejo, ko začutite, da 
boste spolznili v orgazem ali v globoko stanje hvaležnosti, kjer imate občutek nadnaravne 
moči, je namreč to Bitje ognja v osnovi pretočeno preko ljudi.  
 
Skoraj 99-procentov brez njega ni orgazma. Zakaj? 
To Bitje namreč lahko pretoči sebe v človeški podobi in zato, v nekemu trenutku, če drug 
drugemu morda zrete v oko, ko prihaja do točke preloma in užitka, zaznate drugačno 
energijo, ki gleda skozi oko. 
 
Nekateri pravite ali pravijo, da je to nekaj najbolj erotičnega, če zmorete drug drugemu 
gledati v obličje, predvsem v oko. Ker prav skozi energijo, ki prodira skozi kompaktnost, se 
namreč vidi to Bitje. 
In to Bitje se pretaka do trenutkov eksplozije, kjer se, če prehajate preko orgazma v višavi, 
zlije nad telesno strukturo, kot bi ga odneslo navzven, kot bi bila velika duša, brez obličja in 
se potem, po določenemu obdobju, znova zlije navzdol in se zlije v notranjost telesa. 
 
Kadar imate takšno izkušnjo, ko pripeljete telo do vrhunca, do takšne eksplozije, imate 
občutek, da v nekemu trenutku, predvsem ženske, omahnete pod težo strasti.  
Takrat se ne zgodi nič drugega kot le to, da je energija tega Bitja prelita nad telesno strukturo 
in gleda pravzaprav v obličje, kot bi gledala vam. 
 

Nekaj decibelov vibrira kot zvok, kot hlap, kot energija pred vašim 
telesom. Vpeta v predel spodnjega dela in ne čutite nog, zato, ker ona ni 
vpeta v energijo nog, ampak v predel trebušnega dela, v središče, 
kompaktnost erotičnega dela in njena nit je pravzaprav povezava v črevo. 
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Ko je ta energija, njena najnižja točka, povezana v črevesni predel, se v 
črevesnemu predelu pravzaprav pretoči v spajanje, kjer se trtica in črevo v 
nekemu delčku spajata.  
Točno med deležem, kjer je povezava med trtico in črevesjem, kot bi se obe 
steni obeh deležev oprijeli in povezali, tam je seme, tam je najnižja točka 
vsegá, kar je povezano kot vpeta energija ali ujeta energija za meso. 

 
Meso pa je pravzaprav v povezavi z energijo ognja ali strasti, njegova energija ali njegova 
moč. 
 
OBČUTEK NEPOPOLNEGA ORGAZMA – AKTIVACIJA NOTRANJEGA OGNJA 
 
Mnogi imate velikokrat občutek, da orgazem ni popoln. Zelo različno imate postavljeno to 
Bitje ali ta plamen na notranjega dela. 
 

Kadar je ta plamen notranjega dela obrnjen kot v notranjost maternice, ali 
človeka ali tudi živali, kajti tudi živali imajo to Bitje, kar pomeni, da, kadar je 
Bitje zlito in vibrirno v notranjosti, kot bi njena energija gledala v telo, ne 
morete doživeti takšne eksplozije.  
 
 

 
Zato je zelo pomembno, da opazujete svoje telo, da opazite, ali imate plitek orgazem ali 
imate zunanji orgazem, kjer čutite kot plast po zunanjosti, da se vam zlije, ali pa se aktivira 
notranja energija, notranji plamen in to Bitje. 
 
Kadar se zlije in aktivira to Bitje, imate občutek, da valujete, kot bi bili v valu strasti in val 
teče navzgor.   
Kadar vi prehajate v točko, kjer ne začutite te energije, je to zelo pomembno, da to opazite in 
da to Bitje aktivirate. 
 
Zakaj je pomembna ta notranja aktivacija tega ognja? 
Kajti, če vi znotraj prepustite, da ogenj ne plamti, se pravi, in da dopustite, da ogenj strasti 
ali notranje energije ugasne, ugasne vsa vaša želja po spolnosti, po kontaktu, po ljubljenju, 
po nečem, kar vi v osnovi ste.  
 
Kadar se to zgodi, običajno, potem čez čas, obmiruje tudi čakra.  
Ko čakra obmiruje, obmirujete počasi tudi vi, čisto sami. Kajti, ne samo, da ta notranji 
ogenj pomaga regenerirati telo, obnavljati energijo življenja, ampak, ko prenehate s to, 
tem ognjem ali to energijo, o kateri Bom še kasneje malce drugače opeval, se pravzaprav 
dogaja, da lahko organi znotraj, predvsem pri ženskah se to običajno dogaja, pričnejo 
usihati. 
 
Ta notranji ogenj prične biti rušilen za maternico, jajčnike in vse, kar je povezano z rodili. 
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Zaradi te energije, kadar ni v vibraciji zvoka ljubezni, zvoka ljubezni, pomeni, da prehajate do 
rušenja kompaktnosti. Takrat zbolite. Takrat dobite, ali raka na materničnem vratu ali kakšne 
izrastke po notranjosti maternice ali česarkoli drugega. 
 
KAKO SI POMAGATI, KADAR OGNJENE ENERGIJE NIMAMO PREBUJENE 
 
Kako si pomagati? 
Zelo preprosto! 
Najprej ozavestite, da ta energija ni prebujena. Če energija ni prebujena, jo je potrebno 
prebuditi.  
 
Kadar opazite, da ste že bolehni, pa kljub temú imate željo oziroma čutite ta notranji 
plamen, ga lahko dodatno aktivirate s tehnikami, o katerih Bomo kasneje tudi opevali. 
 
Z notranjo energijo vi lahko, ko jo zberete, ko jo aktivirate, jo usmerite dejansko na predel 
bolehnega dela.  
Na primer, če imate težave v rodnemu delu ali v maternici, morate najprej zaznati, kje imate 
izrastek, kje imate nekako gnezdo določenega nevšečnega stanja in energijo, ki jo pričnete 
po določeni tehniki prebujati, jo dejansko potisnete ali usmerite kot laser, kot žarek v center, 
ki je vraščen. V center bakterij.  
Ko zavestno usmerjate energijo, se prične čutiti žganje. Kot da bi žgali, prasketali. In 
neravnovesja lahko spravite v ravnovesje. Vendar, to zagotovo enkrat ni dovolj. 
 
To energijo je potrebno najprej začutiti, obvladati, jo kopičiti in aktivirati. 
Ko to energijo kopičite in aktivirate, se pravi, se začne čutiti močna energija v rokah in 
boste zaznali, kot bi vam gorele roke. To je takšen izrazit, nekakšen pokazatelj, da Bom 
pravilno prevedel, kdaj se vam aktivira ta energija. 
 
PREBUJENA ENERGIJA OGNJA JE ENAKOPRAVNA VIBRACIJI LJUBEZNI – RUŠI VSE, KAR NI  
HARMONIČNO 
 
Ko energijo aktivirate, se pravi, dobite kot tempirano bombo, kot energijo, s katero zrušite 
vse, kar ni harmonično. Kajti ta energija je energija, enakopravna vibraciji ljubezni.  
Zato nekateri, ki se ljubite, ki v popolnosti čutite in dihate drug z drugim, v tisti grozni želji 
strasti, ko vas popade tista želja, da bi kar raztrgali in si vzeli tisto, kar si želite ali želita, da 
Bom bolj pravilno prevajal, je to tista energija, ki jo enostavno ne morete nadvladati. 
 
Ste se kdaj v življenju spotaknili ob to, da ste morda nekam šli in ste zapazili drug drugega? 
Nikoli predhodno se nista poznala! Vendar, tista močna privlačnost, tista močna želja po 
tem, da se potešita drug z drugim, je bila tako močna kot magnet. 
Torej, to je tisti okus te energije, ki čutite, da ste padli skupaj, se podali drug nad drugega in 
enostavno eksplodirali od strasti.  
 
Morda se nikoli več niste videli. Morda ste samo ohranili spomin na trenutek, ki je ostal še 
kako zelo živ. 
Torej, to je ta energija, ki se povezuje. 
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Moški mnogokrat začutijo pri ženskah takšno energijo.  
Ženske, ki imajo to Bitje ognja prebujeno, postanejo zelo mamljive za moškega.  
Moški podzavestno začuti to energijo in avtomatsko se ji približa, ker bi se želel nekako 
spariti z njo. To imajo živali! To je nekaj, kar ne morete tako nadvladovati ali pa, če se tega 
zavedate! 
 
Zato bodite pozorni, ko boste nekako aktivirali to energijo, da to energijo res ne 
uporabljate  v manipulacijo! Ker slej ko prej, če boste ženske manipulirale s tem, boste 
dobile kaj, kar vam pa morda ne bo všeč! Ker v moškemu prebudite ali zbujate energijo 
nenormalnega nagona in si vas bo vzel. 
 
Torej, zato pazite, komu boste ponujale energijo! 
Ker ženske, ki imajo prebujeno to energijo in jo imajo znotraj sebe, bodo moški dobesedno 
hodili po kolenih. Morda tudi ženska za žensko. Ali, kakorkoli že. Se pravi, to je tisto nekaj, 
kar nekdo pravi, da je to nekako ogenj strasti. 
Nekatere ženske se tega močno zavedajo. Nekatere pa tega, žal, ne, vendar samo zato, ker 
ga nimajo prebujenega.  
 
Ženske, ki imajo ali imate to prebujeno, se pravi, ste tako zelo živahne, da imate občutek 
kot, da ste na žerjavici. Polne ste nekakšnega naboja. Polne ste nekakšnega adrenalina. In 
običajno izgledate zelo potešeno. 
 
Srečen tisti moški ali tisti nekdo, ki vas ima! Zakaj? 
Ker avtomatsko to energijo pretakate tudi na moškega in v njemu lahko prebujate to 
energijo. 
Če se dva takšna prebujena plamena dobita skupaj, pomeni popoln užitek predanosti in 
povezanosti v celovitosti. 
 
Ženske, ki imajo ali imate ta ogenj prebujen, imate običajno tudi zelo zdravo telo. 
 
Ženske, ki nimate aktiviranega tega plamena, nimate zdravega telesa. To se predvsem 
pozna po boleznih, ki prihajajo in odhajajo. In eno pokrpate, drugo nastane. In znova to 
neravnovesje. 
 
Če boste hoteli ali hotele ustvariti zdravo atmosfero v telesu, imeti zdravo energijo 
materije, boste morale aktivirati ta plamen. 
 
Tiste, katere imajo ta notranji plamen, tako zelo žarijo, sijejo in imajo tisti sij razigranosti v 
očeh in imate občutek, da vi nečesa nimate in to vedno opazite. In ta energija vas običajno 
privabi, da opazite takšno osebo. Predvsem ženska žensko.  
A ne zato, da bi se sparili z njo, ampak običajno, ker ženska žensko prebuja prav z 
ozaveščanjem, da ona nečesa nima, kar druga ima. 
 
Moški pa, ki imajo priložnost opaziti takšno energijo, običajno hodite kot nekakšni pavčki 
okoli takšne ženske. 
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Ali ste moški opazili, kako se izdate po potrebi, ne da bi se zavedali tegá? 
Ko ženska stoji, vi dobesedno mencate za njo. Kar postavite se za njo in kar pričnete nekaj 
gibati. Opazujte morda kakšne napovedovalce, kar pričnejo gibanje in kar sukajo se okoli 
ženske. Avtomatsko pričnejo dvigovati tisto svojo zadevo. 
 
In če opazujete drug drugega, običajno vedno moški zleze, kot bi hotel zlesti malo v žensko. 
Po domače naredite tako. Po malce, tisto skrivnostno, pa začnete mencati. To je govorica 
telesa, ki jo morda sploh ne zapazite! 
 
Predvsem se zabavajte, ko občasno gledate napovedovalce, kjer sta dva voditelja in 
opazujte, kako moški po telesu izdaja potrebo, ker ima ženska morda aktivirano to energijo. 
In to je zdravo. Bom dejal, morda za koga zdravo za zabavo, ampak to ni za to, da bi se 
izkoriščalo, ampak uporabljalo v svoje notranje jedro. 
 
Ženske, ki imajo ali znajo aktivirati to energijo, postanejo prevodne za Višje sile. Ženske, ki 
doživljajo orgazem, lahko po temu valu, po tej energiji dobijo tudi višjo vez z Višjo energijo. 
Preko Ge točke se vstopa tudi v ta strast ali v to energijo. 
 
Torej, pred časom – sedaj že postavljamo tehniko, se Mi kar sline cedijo, se pravi, ste imeli 
Ge točko oziroma točko spoznanja. To je bilo eno predavanje, v katerem Smo se deloma 
spustili tudi v postavitev, v postavitev te ženske energije – kako lahko ženska povleče 
moškega, usojenega, da pridete ali nekoga, kateremu zaupa, da prideta v določene prehode 
in postavita na sebi določeno plast. 
Se opravičujem, vendar, malce je vroče tukaj spodaj. (smeh) Morda zaradi luči! (smeh) 
 
Predvsem je pa nadgradnja tega deleža. Zato bodite pozorni! 
Ta notranji energetski pol, ne samo, da je aktivacija notranjega Bitja ali plamena znotraj 
njega, nekako tisti mladostniki opazite, kot naenkrat se zaprasketa energija, ko nekoga 
srečate.  
 

Ste kdaj zapazili, ko vam nekdo spolzne v obličje ali v oči?  
Ne samo, da bi se položili, ampak ženske pričnete mencati. Čuti se 
prasketanje. To je trenutek, ko začutite, kot, kot tiste lučke, novoletne lučke, 
ki imate, da jih prižgete na tistih palčkah, ki prasketajo, tiste iskrice. Točno 
tako izgleda ta aktivacija te energije. 
 

 
In ko prične ta energija se aktivirati, nastanejo pravzaprav težave. Ne samo, da se aktivira 
Vodna silhueta, ne da se aktivirajo hormoni, ne da vam pamet zastane in ne samo, da se 
strast vname.  
 
OTROCI IMAJO PREBUJENO BITJE OGNJA 
 
Pravzaprav je to Bitje eno izmed bitij, ki jo imajo otročki prebujene. Sčasoma jo zaradi vzgoje 
programa potisnete in ugasnete. 
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Ali ste kdaj opazovali morda svoje otroke? Morda koga, ki je imel otroka? Ste opazili, kako 
punčke, predvsem punčke, zelo močno masturbirajo kot dojenčki? Se drgnejo in skačejo in 
doživljajo orgazem za orgazem. 
Seveda, zelo zelo prestrašene mamice odnesejo svojega otroka k zdravniku in pravijo: »Moj 
otrok doživlja orgazme večkrat na dan kot jaz na leto!« Potem prehajajo modri zdravniki in 
pravijo: »To je nekaj čisto normalnega. Saj je dobro!« V resnici pa pomislijo: »Joj, kako bi 
jaz!« 
 
Ampak, to je energija, ki jo otroci imajo aktivirano. 
Skozi program pa takšne otroke običajno usahne. Družba jih potisne navzdol. Ne sme se 
masturbirati! Ampak, otroci naredijo to nagonsko. Torej, se aktivira ta plamen, to Bitje 
znotraj njih, ne da bi se trudili zato, ker je to živo. Ker je to del njih. 
 
In tisti otroci ali predvsem punčke, ki zmorejo to energijo čutiti in iti v temu valu do pozne 
zorelosti, popolne, postanejo popolne ljubimke. Ne samo svojega telesa, ampak svojega 
energetskega pola. Takšna dekleta znajo nadvladati energijo užitka, energijo življenja in 
energijo modrosti.  
 
Vsa energija se pravzaprav aktivira prav iz življenjske energije v ta plamen. 
Ko se življenjska energija poveže ali pretoči v ta plamen, skupaj zavibrirata in pride do 
tistega prasketa, ko vidite srebrnkasto energijo, ki zaprasketa. To je ta energija, ki se 
vrtinči in prasketa.  
 
In ko ta energija prične vibrirati, prihaja do nespametnosti oziroma do tistega trenutka, ko 
vas pamet zapusti.  
 
Če bi otrokom nekako sledili, ne pa jih zatirali, bi znova lahko starši prebudili tisto nekaj, 
kar so izgubili. 
 
Ali ste opazili svoje otroke?  
Ko so majhni, bi po nagonu delali marsikaj. Vendar nič drugega takšnega kot to, da doživijo 
orgazem, da se zlije ta energija nad njih in znova zlije v njih. Torej, to je nekaj, kar, če 
mladostnik zmore to do, do pubertete ohraniti, se pravi, postane življenjska energija 
enostna s plamenom. 
 
To pomeni, da nista dva bitja ločena – Bom zelo preprosto opeval, ampak prehaja do tega, 
da se energije medsebojno povežejo in uskladijo. 
Ta energija spojenosti življenjske energije in plamena pomeni povezavo izven materičnih 
zmesi. To je višje polje. Če v to polje zmorejo dati še to čutnost, to srčno energijo, pff, 
postanete že skorajda razsvetljeni. Skorajda! 
 
HARMONIJA SRCA, POLJE MILOSTI 
 
Ne morete vplivati na to, kakšno srce imate! 
Ne Bom govoril o masi srca ali gmotnemu stanju, ampak o harmoniji srca! 
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Ali ste kdaj opazili, da ljudje, ki imate srce v temu čutu iskrenosti, ki ste milostni?  
Milost imajo redki v sebi! Milost zamenjujejo in izkoriščajo marsikateri za nore ljudi, da jih 
izkoriščajo in mendrajo. Na vsakih nekaj sto ljudi imate enega, ki je milosten. In vedno v 
življenju imate priložnost srečati vsaj dva milostna človeka. To je po karmi določeno.  
 
In veste zakaj? 
Zato, da nikoli in nikdar ne morete reči, da niste vedeli, kako izgleda milost! 
 
Milost ni ljubezen ali ta čut. Milost je tista globoka sočutnost, ko vam pamet ljubezni 
obmiruje, ko ne razume niti um, niti srce, da je nekaj možno narediti nekdo kot kakšno 
grozodejstvo, kakšno grdoto, se pravi, in ga ne obsojate, ampak preprosto samo ste. 
Počakate, da drugi dojame, razume ali stopite dalje in mu dopustite, da je, kar je in molite 
in prosite zanj. Iskreno iz globine in duše srca. 
 
In potem pridete do trenutka, kjer cerkev pravi, ko so na križ poslali Jezusa, ko je dejal: »Oče, 
odpusti jim. Saj ne vedo, kaj delajo!« 
 
Košček milosti! Ni bilo ravno tako. Ampak, vzemimo za primerjavo, za primes ali priokus, da 
boste dojeli, kaj pomeni milost. 
 
Mati Narava je milost.  
 
Živali imajo sočut in deloma milost. Ne vse! 
Zveri imajo milost le tedaj, kadar nimajo impulza uboja. Se pravi, takrat jim milost usahne, 
ker gredo po instinktu nagona. Se pravi, se preklapljajo. 
 
Človek  dela po nagonu marsikaj, kar je nespametno! Izgublja občutek za ravnovesje in 
harmonijo. Zakaj? 
Ker ni v ljubezni sam s seboj, ker nima znotraj milosti! 
 

Milost pa se nabira v aktivaciji nad poljem ognja.  
Torej, ko se življenjska energija in plamen povežeta, 
nastane ena gmota ene energije. Ta energija vibrira v 
določenemu predelu in najvišja točka impulza te 
energije je plast, kjer se ustvarja, ali odbija ali rodi, kroji 
milost. 

 
Milost je namreč polje, bi dejali, kot bi rebra 
medsebojno povezali.  
Se pravi, imate žličko in enako širino, recimo v 
spodnjemu delu, kot je višina žlička.  
Preslikava žličke je prav nekako prostor, kjer 
se odbija milost. 
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To je polje, to je prostor, kjer se 
kopiči srčna energija, kjer se 
ustvarja ali soustvarja aktivacija 
življenja zasnovnika, skupaj v 
celoti povezana.  
 

 
Ko se prisloni na to polje, ustvarjate milost.  
Če zmorete to polje povezati še strast in življenjsko 
energijo, imate vse vajeti v rokah, da vam ljudje jejo iz 
dlani. 
Vendar, ne v slabo! V dobro! 
 

 
Vendar, milost je energija, s katero lahko harmonizirate odnose ali delate odmike iz 
odnosov.  
 
Milost je namreč točka pozicije, kjer vi ločujete, ali ste nekomu morda samo za strast, za 
potrebo, za uporabljen objekt ali kaj drugega. Ali pa milost je polje, od katerega 
pravzaprav se odbija tista globoka želja po nečem več.  
 
MILOSTI SE NE DA ZGRADITI, DAJE NAM JO MODROST ŽIVLJENJA 
 
Milosti se ne da zgraditi. To vam daje modrost življenja. 
Milost se oblikuje iz tegá, kar ste. Milosti ne morete tehtati, da bi dejali: »Jaz imam milost. TI 
imaš milost! On ima milost. Oče ima milost.« Se pravi, tudi Lana ima milost. Pa bom dejal: 
»Nekdo tam v spodnjemu delu pa nima milosti!« 
 
Ali veste, kako pri človeku opaziti to polje? Zelo preprosto! 
To polje opazite v globini oči! 
 
Človek, ki ima modrost ali ima milost, je to nekaj, kjer zna sebe odmakniti in nič več 
žrtvovati in pustiti, da drugi zori in stopi naprej. 
Po drugi strani pa ima milost v takšni meri, ko ne razmišlja, ampak skoči, rešuje, ne glede 
na svojo lastno ceno. 
 
Torej, to ni tisto, kjer se tehtate v trenutku, ali boste skočili v vodo, pa rešili nekoga, ampak 
preprosto samo naredite, ne glede na to, ali sploh pridete več iz vode ali pa ne. Se pravi, to je 
tisto, kjer se zlije vse. 
 
MILOST JE VEČJA, KADAR IMAMO AKTIVIRANO ŽIVLJENJSKO MOČ, PREPLETENO Z 
NOTRANJIM OGNJEM 
 
Vendar, vrnimo se k plamenom ognja. 
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Ogenj je namreč, v temu nižinskemu delu, v katerega se ali v katero se 
zaleti milost ali ustvarja, kot poganja milost. 
Ko ogenj strasti gori, je milost vedno večja, ker imate širino zaznave. 
Torej, milost je večja kadar imate aktivirano življenjsko moč, prepleteno z 
notranjim ognjem.  
 

To je tisto, na kar bodite pozorni, kar boste opazovali skozi življenje. Morda le toliko, da 
boste pozorni, da se boste raziskovali.  
 
Ponižno pa vas prosim – ne se tehtati! In ne govoriti: »Jaz sem milost. Jaz sem srce. Jaz sem 
to. Jaz sem ono!« Ne delajte! To je ego! Ne rabite tehtanja!  
Vi samo bodite. Bodite to, kar ste. In če niste ponosni na to, kar ste, se samo nadgrajujte in 
preoblikujte. Opazujte, na kaj niste ponosni in to preoblikujte.  
Saj veste, v življenju, korak za korakom, karma za karmo, dobivate priložnost za popravni 
izpit. Zato bodite na to zelo pozorni. 
 
MOČ NOTRANJEGA OGNJA 
 
Notranji ogenj pa je hkrati energija, ki privablja, oddaja in lovi. 
 
Ogenj je namreč Bitje, ki ga marsikatere religije ali spoznanja uporabljajo tudi kot Ogenj 
življenja. Torej, tudi določena verstva uporabljajo ogenj kot element življenja. Se pravi, 
tako kot imate element življenja vodo, imate tudi element življenja ogenj. Zato se življenje 
kot dah povezuje z energijo ognja.  
 
To so elementi, ki jih uporabljate, ali eden izmed osnovnih elementov, ki se ne kopiči samo 
zunaj, okoli človeka, ampak znotraj, v njemu.  
 
SKOZI SVOJE ENERGETSKO POLJE LAHKO USTVARJAMO BREZPLAČNO ELEKTRIKO 
 
Ko dojamete moč notranjega ognja boste dojeli, da lahko s to energijo celo vplivate na 
svoje energetsko polje in skozi to lahko ustvarjate tudi brezplačno elektriko. 
 
Polje energije, ki se ustvarja okoli, če ga zavestno postavljate in manevrirate v svojemu 
ovoju, ustvarja električni naboj.  
Od tu se prične ustvarjati »navidezna« brezplačna elektrika, Bom dejal. In od tu je največja 
skrivnost, kako iz zunanjosti lahko pobirate električni naboj.  
Ta se pomeša z vodno energijo ali soparo. Se pravi, in skozi to se ustvarja določen impulz 
vibriranja, ki vam lahko da marsikaj. 
 
Energija, elektrika, pogon, življenje – vse, kar vi rabite, da vam aparature vplivajo, se morda 
priklopi računalniški program, rabite elektriko. Morda pa se boste obrnili na kakšnega Tesla. 
Tam boste dobili kakšna spoznanja, ker lahko iz sebe ustvarjate vse. 
Se pravi, in tisti, ki imate v sebi ta naboj, lahko vplivate in pretakate to električno energijo.  
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Vendar, če vam Bom razkrival še kaj več, Me bodo morda od Elektra Celje prišli zapreti. 
Morda Me bodo kar ugasnili. Da ne Bom izdal kaj več! Vendar, ne bomo konkurenca njim. Saj 
veste, vi imate svoje, Mi imamo svoje. Oni pa imajo svojo postavitev. Malo tako, malo za šalo 
ali zares. 
 
TEHNIKA: KAKO AKTIVIRATI NOTRANJO ENERGIJO – najprej je potrebno zaznati svoje kanale, 
prehode, po katerih se zliva energija strasti (posnetek 39:38) 
 
Predvsem aktivacija notranje energije je tisto nekaj, kar prinaša največje preboje. Kako 
energijo aktivirati? 
 
Imate popek. Malo Bom vstal, ker drugače ne bo šlo. 
 

Se pravi, imate popek.  
Od popka greste dva prsta 
navzdol.  
Imate center.  
 
 

 
Ta center, ko ga pritisnite, se 
začuti vez na jajčnikih.  
Ko pritisnete ta center in ko 
pričnete vibrirati, se začuti 
energija, kako se steka v 
predel jajčnikov. In to je 

točka, kjer s to energijo, ki jo imate tukaj znotraj in ki jo kopičite, se pravi, se aktivirajo 
jajčniki. 

 
Če energijo preprosto, 
najprej fizično, če pritiskate 
na to točko, boste začutili, če 
vedno bolj pritiskate v 
notranjost, boste čutili, kako 
se pričnejo stekati in jajčniki 

in povezava z rodili. Od jajčnikov se povežete na vrh samega klitorisa oziroma moškega 
predela. Moškim se energija aktivira na moda in potem na vrh spolovila. Torej, enako. 
 

To je center.  
Od tega centra, če ga tresete, boste začutili, kako energija 
teče na bradavice.  
Torej, če želite poganjati ali samo pričeti zbujati energijo in 
jo zaznati, vezi ali kanale, jih boste zaznali, kako gredó na 
bradavice. 
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Ko zaznavate energijo 
okoli bradavic, se pravi, 
kot bi teklo v zgornji del, 
se pravi, se začuti 
aktivacija energije skozi 
bradavice. 

 
Energija pa se ne ustavlja in jo lahko aktivirate tudi po središčni točki 
do grlenega dela. 
Ženske, ki imate aktiviran del, od tukaj pa do grla, boste imele lasten 
glas. Torej, glas duše, glas globine tegá, kar ste, se boste izražale prav 
skozi ta del. 
 

 
Ko energijo, če jo samo tresete, se prične aktivirati grleni 
predel.  
Zato ženske, ki se ukvarjate z glasom, s petjem, ali imate 
težave z izražanjem, tresite ta sredinski delež.  
Se vam poveže na,  med te bezgavke in na grleni celotni 
predel. 

 
Ko se tukaj aktivira 
in če še tresete 
naprej, se energija 
pretoči v ospredje, 
se pravi, v predel 
čela in se začuti na 

središču čela ali pa na delu tretjega očesa, zavisi, kako imate speljan kanal.  
 

To pomeni, kot od grla gre 
energija po polžasti energiji, kot 
bi šla v srce na ta sredinski 
predel.  
 
 

 
 

Ko še malo pritiskate, boste začutili, kako se energija od tu zgosti in na 
vrhu izstreli.  
Se pravi, to so kanali, po katerih tečete. 
 
 
 

 
A to še ni vse! 
To je le po sredini. 
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Ko energijo od tukaj pretočite, se pravi, od 
aktivacije zgoraj, se od zgornjega dela vrne 
nazaj, se zlije v notranjost, po središčni osi 
nazaj, boste začutili predel kot ledvičke. Torej, 
predel ledvičk je tisti, kjer zaznate to energijo. 
To so kanali. 

 
Od ledvičk gre potem v 
središče, se pravi, kot bi 
pleksus pretrgali, boste 
začutili središčni del.  
 
 

 
Ko še malo tresete, se od središčnega dela aktivira navzgor, na predel kronske čakre in vsi 
možni prehodi navzgor, z aktivacijo te energije, so prebujeni. 
 
Torej, to so poti, s katerimi vi, najprej v osnovi, začutite, kje so vaši kanali. 
 
Zakaj ni predel nog? 
Zato, ker v nogah ta energija ni vpeta. Ampak, to so prostori, kjer teče ta energija.  
Se pravi, kot bi dejali, da imate navidezne meridiane. Ampak, to so samo poti, po katerih se 
zliva energija strasti. 
 
To so točke prehodov.  
In to je tako, kot bi imeli cevčice. In cevčice medsebojno ločujejo kose ali prostore.  
V več se ne Bom spuščal, kaj vse ločujejo, ker bi bilo morda preveč za danes. 
 
Torej, tehnika. 
Najprej osnova, da pričnete čutiti te cevi. To se lahko igrate več dni. Potem pa je bistvo. 
 
Ko vi zbudite, morda poskušajte samo probati: 
Se pravi, ko vi aktivirate to energijo – morate vedeti, da energije ne bomo nikamor usmerjali 
navzven ali iz vaše ovojnice, zato ne boste nikamor se pretakali. Zato ste vsi v notranjosti 
svojega telesa. 
 
TEHNIKA: KAKO AKTIVIRATI NOTRANJO ENERGIJO  (posnetek: 45,42) 
 

Torej, energijo najprej začutite v dlaneh.  
Poskušajte narediti, da je trikot obrnjen proč od vas. 
Zakaj? 
Zato, ker se od trikota energija odbije nazaj. In samo držite 
v telo. 
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Ko se začuti zbrana energija, se pravi, se začne čutiti prehod. Kot bi se 
gostila znotraj, do komolcev.  
 
Nastaja nekakšen bermud.  
 
 

 
To pomeni bermud med središčno točko dveh čaker, ki se 
kopiči in se v vrhu ustavi, se spusti do komolcev in zato 
nastaja ta sredinski bermud. Torej, to je točka vezi. 
 
 
 

 
To je aktivacija najprej polja mreže, ki ločuje zgornji in spodnji predel.  
Ta aktivacijska mreža ali bermud se povezuje kot bi ločeval polje nekakšne zgornje strasti in 
spodnje strasti. Kot Bi dejal membrana zgornjega predela ali pa spodnjega predela. 
 

Ko začutimo to vez, da nastane kot pajčevina, kot bi bile niti med sabo 
prepletene. Se pravi, toliko časa se drži, da se začuti ta bermud, da se 
začuti, kot, da ne morete več skupaj stisniti dlani, roke. Se pravi, kot da 
čutite, da ste na trikotu, se nekako energijske niti medsebojno prepletejo. 
To je osnova. To potrebujete. 
 

 
To energijo – malo Bom vstal. 
 

Se pravi, to energijo se pretoči navzdol, do točke, kjer se aktivira ali 
nasloni na najvišji del ali na najnižji del ženstvenosti. Torej, na predel 
klitorisa ali na vrhu moškega dela. Se pravi, zgornji del. 
 
In ko začutite vez, da imate klitoris povezan z vrhom te energije, se bo ta 
trikot dobesedno pričel spajati in prepletati.  

 
In ko se vpne, vsesa, se pravi, ko boste vi pričeli dvigovati to energijo, boste čutili, da jo imate 
vpeto na klitoris in hkrati tudi ujeto na trikotu. 
 

Ko ujamete ta tok te energije, samo 
trenutek, se pravi, e, tako – ko ujamete tak 
tok energije, boste začutili aktivacijo 
komolčnih delov.  
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Komolčni deli se vam bodo povezovali z najvišjim delom plasti, kjer 
ste nekako v sočutju ali tam energija te membrane. 
 
 
 
 

 
Ko se aktivira to, se pravi, se vzdigne energija. Tako kot, da se dlani 
obrne navzgor in pustite, da se ustvari vez, kot pajčevina med 
notranjo energijo, se pravi, prereza – kot bi klitoris in vrh, se pravi, 
ustvarjali nekakšen trikot. 
In samo pustite, da se ta energija skopiči. 
 

 
Ko se ta energija skopiči, boste zaznali, da ste povezani. 
Kot bi bili v nekakšni ogromni pajčevini ali pajčolanu. Ta 
je najbolj podobna beseda. 
Se pravi, in to se igrate s to energijo – z zavedanjem na 
celoto, ki se tukaj kopiči. 
 

 
Kaj pravzaprav ustvarjamo? 
Ustvarjamo membrano, polje, prostora kot ovojnica za tisto, kar je znotraj spečega. 
 

Ko začutimo, da je energija popustila, da se je vsrkala v notranjost telesa, 
boste zaznali takšen pekoči ali vroči energetski tok znotraj, v središču. 
Takrat se prične v notranjosti ta energija premikati, kot morda nitka, kot 
lasek, kot en polžek ali nekaj takega. Kot bi bičkar samostojno plul po 
notranjosti. 
 

 
In samo opazujte notranji del telesa. 
 

In v nekemu trenutku ga boste slišali, kot bi začofotal. To pomeni, da ta 
energija, ki jo shranjujemo v svoji središčni točki, sebe povezuje na 
vodovje in aktivira in se napolnjuje počasi z vodovjem. 
 
V nekemu momentu, ko energija oživi, se aktivira in poveže z življenjsko 
energijo.  

 
Če ne začutite te vezi, si pomagajte s tem, da misli usmerite na to, na 
jajčnike.  
Kot bi dlani usmerili na jajčnike, se iz jajčnikov aktivacijska koda poveže 
ali energija poveže z vašimi dlanmi, boste začutili, kako se življenjska 
energija prične tvoriti. In prične se kopičiti.  
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Da jo ojačate hitrejše, jo gibajte z dlanmi. Premikajte naprej in nazaj 
in boste začutili, kako se prične energija kopičiti.  
Hitreje, kot se kopiči, bolj je izrazita. 
 
 
 

 
Nato energijo pričnite vdihavati, kot bi iz jajčnikov vdahnili v to 
bičkasto enoto, v ta biček, ki se samostojno giba. 
Torej, energijo skozi jajčnike, to življenjsko energijo, povežite na ta 
biček znotraj sebe.  
Takrat se prične biček kot samostojna nitka gibati in počasi, počasi 
prihaja do notranje oživitve.  

 
Ko se ta energija aktivira, se pravi, obdržite zavedanje samo na tem. 
 
Ko boste aktivirali to energijo, ji dajte nekaj minutk, da samo opazujete proces.  
 
Takrat boste začutili, ko se bo pričela hitreje gibati in premikati, bo ta biček kot tekel okoli 
po notranjosti telesa trebušnega dela.  
Takrat boste začutili toploto v predelu, ali moškosti ali pa vaginalnega prehoda.  
 
Namreč, v spodnjemu predelu, tik ob vznožju, se pravi, kjer se sramne ustnice pričnejo 
napenjati, je, so okostenela moda. 
Sramne ustnice, kot veste, so to okostenela moda za tisto, če imate moško rojstvo, se 
pravi, se od tam moški predel tudi izpostavi. Zato se vam tudi ustnice napihnejo in klitoris 
izstopi, ker je to okosteneli moški delež. Zato je pri nekaterih bolj izrazit, nekaterih manj 
izrazit.  
 
In točno tam, v predelu sramnih ustnic ali mod se začuti toplota. Se pravi, vročina, ki se 
gosti in spaja. 

 
V nekemu trenutku se tam energija tako močno prične gostiti in vrteti, 
da las svetlobe poči v ta biček znotraj v telesu in v trenutku eksplodira in 
se energija pretoči po vseh kanalih, ki smo jih predhodno aktivirali.  
Se pravi, ko smo tresli dva prsta pod popkom. Se pravi, ko se delajo ti 
prehodi oziroma, ko ste naredili pot in opazovali pot gibanja te energije. 
 

 
Zakaj je ta pot tako zelo pomembna? 
Zato, ker se bo na njo, po tej poti, povezala energija življenja, energija vodovja, energija 
plamena. To so osnovne tri, ki se medsebojno pretakajo in se potem povežejo naprej, na 
predel točke srca. 
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Torej, ko začutite, da se energija spodaj, v mednožju segreva in toliko skopiči, da potisne 
samodejno eksplozijo, kot energijo lasu, kanalčka, naprej v predel bička, ki se giba, ali 
centra osnovne energije plamena, boste začutili, kako se energija pretoči po teh kanalih.  
 
Šele tedaj boste, kmalu za tem, začutili kot prosojno gmoto Bitja duhá, ki lahko spi ali 
zavibrira. 
 
Navidezni duh ali Bitje je najprej prosojno, če ni aktivirano. Če je polno, se pravi, je lahko 
zelo izoblikovanega jaza ali obraza.  
V nekaterih ženskah je to tako izoblikovana močna podoba, kot bi jo naslikali. Je tako, 
izgleda, kot bi dejali, da izoblikujete sanjskega duha na nezavedni ravni. To pa je Bitje, ki ga 
lahko aktivirate. 
 
Ko je aktiviran, se pravi, ko pričnete opazovati, lahko to prosojno silhueto, boste morda 
zaznali kot bi se pričel gibati, naslanjati, kot bi tipal okoli vas, kot bi bil mehurček, ki ga je 
potrebno aktivirati.  
 
Saj veste, kot tisti piškotek, ki išče in hlasta za maminim zrakom, vdahom. Se pravi, tako se 
prične čutiti tega duha v prosojnosti, ki se naslanja navidezno na fizično telo ali preko 
fizičnega telesa se v bistvu začuti in vidi, kje pravzaprav to speče Bitje je. 
 
Kako ga potem naprej obuditi? 
Zelo preprosto! 
 

Takrat je potrebno pomisliti na srce. 
Se pravi, ko se začuti ta silhueta tega duhca ali energije prosojnosti, misel 
usmerimo v srce, da se začuti impulz srca. 
Ko se začuti impulz srca, se pravi, se najprej začuti gostota, kot rahel pritisk 
se ustvarja v srcu. Zakaj?  
Zato, ker opazujemo energijo srca. 

 
Potem v nekemu trenutku pričnemo slišati dum-dum, dum-dum, dum-dum, dum-dum, 
dum-dum, dum-dum – vibracijo srca, zvok, gibanje. Zvok. 
 

Ko se prične aktivirati ta energija, se energija od srca, 
znotraj v telesu, prisloni na, kot bi dejali na žličko, kot bi se 
od žličke odbila, se pravi, od srca v predel žličke in od žličke 
notranjost duha zasnovnika.  
Od tam se, od zasnovnika, poveže nazaj na srce in se ustvari 
bermud.  

 
Torej, od srca v notranjost, kot v okostje, Bom dejal zelo preprosto tega, te žličke ali pleksusa 
in od tam se odbije v zasnovnika, v središče zasnovnika. 
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Kaj se zgodi v zasnovnemu telesu, v temu malemu bitju, kar vi pravzaprav ste? 
Se energija, od njegovega pleksusa spusti v trebušni predel in če ga boste opazovali, boste 
videli aktivacijo popolne energije vezi, kot smo jo mi s pritiskom aktivirali. 
 
Ko se ta energija še znotraj, v zasnovniku, preplete in vidite enaki postopek, kot ste ga 
peljali po materiji, se bo to, kot preslikalo, pretočilo v duha, ki prosto lebdi na vas, kot bi 
bil otrok na materi, se bo v njemu videla mreža.  
Točno enaka mreža, ki smo jo videvali, ki se je prepletala okoli oprsja in potem navzgor. Se 
pravi, kot smo jo prepletali in postavljali. 
 
Ko se ta mreža preslika in aktivira v temu Bitju, se pravi, boste zaznali kot bi Bitje vdahnilo. 
Kajti, enaki impulz se bo na koncu sprožil v njegovemu srcu, samo na kontra preslikavi. Se 
pravi, kot bi bil naslonjen otrok na nas, se pravi, se bo aktivirala energija v njegovi levi 
strani telesa. A če ga mi gledamo tako, se ga vidi na desni strani.  
 
Desna stran je duhovno srce.  
Zato tisti, ki se vračajo nazaj v življenje, najprej začutijo duhovno srce zunaj. Se pravi, takšna 
je vez teh duhovnih bitij. Zelo preprosto opevano. 
 
Se pravi, in ko zaznate to, se pravi, se Bitje prebudi. Kot bi (vdahne) vdahnilo, se spusti 
nazaj v predel, predel znotraj, dva prsta pod popkom in takrat boste začutili, kot bi bilo 
neko bitje znotraj spolznilo in se znova, znova zlije nazaj. 
 
Ko se zlije nazaj, zaznate prijetno toploto. Ta prijetna toplota pravzaprav postaja vedno 
bolj rdeča. In ta rdeča energija prebuja ali je znak za prebujeno to Bitje ognja. 
 
Ko se vi potem spomnete na to, boste vedno bolj zaznavali, kako se giba znotraj ta energija. 
 
In v nekemu momentu se bo pričela tako sunkovito, zaradi njegovega notranjega diha 
gibati, da bo prišlo do gibanja rdeče energije strasti.  
Ta pa bo v nekemu momentu eksplodirala in ustvarila polje okoli vas. In to je to polje tega 
užitka, tega zadovoljstva. Se pravi, tudi polje nekakšnega sprejemanja sebe v telesu, v 
kakršnem ste. Ne glede na to, ali ste moški ali ženska, ali ste nekaj vmes ali karkoli pač ste. Se 
pravi, to je tisto, kar prične sprejemati tudi fizično telo. 
 
S SVOJO PREBUJENO ENERGIJO OGNJA PRIČNEMO ZBUJATI DRUGE LJUDI 
 
In kaj je nadgradnja vsega tega? 
Energija tega Bitja namreč se prične povezovati in aktivira pri drugemu, se pravi, energijo 
takšnega ognja. Zato vi postanete prebujevalec – tudi tistih spečih. Se pravi, mnogo ljudi 
zaspi v želji po strasti, po čemurkoli zaradi čustvene ujetosti. 
 
Ko je človek žalosten, ko je človek ujet v stiski nekakšne ničnosti ali utelešenja bolečine, 
preprosto pozabi ali usahne ta plamen te energije, ki ga imajo otročki aktiviranega in 
budnega od vsega začetka, odkar živijo. 
In to se prične dogajati. Kot da drug drugega pričnete prebujati.  
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In ne rabite spolnega odnosa!  
Ampak že približek, ko se približate s to energijo je tako, kot bi v njemu nekaj sprožilo. Se 
pravi, in s takšno energijo drug drugega pričnete zbujati. In nekaj ur po tem se prične to polje 
lahko gibati. Kot bi v spečo silhueto dreznili in jo spomnili: »Ej, spiš. Zbudi se!« 
 
In ta energija odda signal, da je speča in se prične, kot bi se duh pričel gibati. Zakaj?  
Zato, ker začuti to vibracijo. In tako lahko drug drugega pričnete zbujati. 
 
Kaj pa to zbujanje pomeni? 
Ne seks! Ne parjenje en preko drugega! Nikakor ne! 
Ampak aktivacija, da se čustva zbudijo, da vi zahrepenite, da zaživite in da si priznate, kaj v 
resnici ste. Kdo ste in kaj potrebujete, kaj si želite in to tudi dobite! 
 
Tako se znova prične izoblikovati ženska energija. Tako se prične izoblikovati tudi moška 
energija. Se pravi, plamen, ki ga imate – če ste ženska po fizionomiji, se prebuja ženska 
energija plamena. Razen, v izjemnih primerih, če že čutite, da ste moški ujeti v žensko, se 
pravi, se lahko ta energija aktivira tudi v notranjemu polju. Deloma po eni in drugi strani. 
Vendar, običajno se vedno aktivira tisto, kar po telesu ste, ker je telo materije vezano na to 
energijo. 
 
S PREBUJENO ENERGIJO LAHKO POSTANEMO KANAL 
 
Ko imate tehniko postavljeno oziroma ko imate pot postavljeno, je samo še misel na to, da 
začutite, kot bi pogledali svojega otroka znotraj v telesu, se ta energija prične gibati. 
 
Največja zmaga vsegá pa ni samo to, da prebujate tukaj, ampak s to energijo postanete 
kanal. Kanal prostora za privabljanje čiste energije.  
Se pravi, in bolj, ko imate čisto energijo srca, ko imate to harmonijo višje, postanete kot 
svetlobni signal za Bitja Svetlobe Zgoraj. In hkrati, po energiji žarčenja svetlobe ali 
oddajanja snope svetlobe kot energije, ki jo oddajate preko tega prehoda, dva prsta pod 
popkom, ki se lahko širi tudi višje po trebušni votlini, postanete prebujevalniki, kot bi drug 
drugega malce dregnili na površje. 
 
S tem, skozi to, pričnete ustvarjati in prebujati mrežo sočutja. 
 
Zakaj je to zelo pomembno? 
Ker prebujate spečo energijo, ki je za vaše življenje izjemno pomembna. 
 
Ljudje, ki imajo to energijo prebujeno, se počutijo potešenega, se počutijo stabilnega, se 
počutijo močnega. Se počutijo predvsem zadovoljni. Ker se počutijo zadovoljni, postanejo 
v harmoniji in v ravnovesju s samim seboj. Se jim težave, ki so navidezno takšne, postajajo 
vedno bolj nične in neopazne. Prične jim lesti nasmeh na obraz. Nasmeh na obraz postane 
spontan. Ne zaigran! Ta spontanost igrivega nasmeha se preplete na oči in dobijo lesket 
sijaja v očeh. 
 
To pomeni, da pričnete prebujati sebe in premikati svet. Programirate svet, ki spi.  
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ENERGIJA OGNJA NAM OBNAVLJA ŽIVLJENJSKO ENERGIJO (regenerirajo ali pregrevajo se 
mrtvi, usihajoči organi) 
 
In nenazadnje! 
Ta energija ognja vam obnavlja življenjsko energijo. Se s tem regenerirajo tudi ali 
pregrevajo mrtvi organi ali usihajoči organi. In ljudje, ki usihajo, ki odhajajo iz življenja, se jim 
ugasne prav ta energija. In zaradi speče te energije, telo tudi oleseni. 
Ker oleseni, postane hladno, trdo in nekako plitko, Bom dejal, navidezno plitko. Zakaj plitko? 
Ker se odmika in lušči medsebojno. 
 
Ko to Bitje izstopa, v času odhoda, iz telesa, se običajno zaznava, kako se napihuje telo – 
kot trebuh, kot predel trebuha. 
Ko energija tega plamena izstopi, običajno pričnejo postajati hladne okončine. In je tako 
kot bi se energija temperature pričela sunkovito zniževati.  
 
In ko se energija odpne iz predela črevesja in trtice, v temu središčnemu delu, je tako, kot 
bi svoje, sami sebi pobrali jajček. Tako zasnovko pobere ona sama navzven. Zato to Bitje 
lahko ostane še nekaj uric, maksimalno nekaj dni ob telesu, ki lahko hudo trpi od bolečine, 
od žalosti, od nemoči, ko je v fazi prehajanja in ga na ta način tudi tolaži. Zato Bitje, ki 
ostane ob telesu, njemu povzroča mir in ne nemir! Zato človek tudi odhaja v spokojnosti, 
lahko kljub bolečini.  
 
To je Bitje, ki poskrbi za vas, ko vi usihate. 
Kadar je smrt hitrejša, se pravi, in je prehitro postavljena, to Bitje je tako kot v jajcu 
spolznjeno na površje in se v jajcu ovoja, kot bi bil v jajcu, takšna energija vibrira običajno 
rahlo na levi strani telesa, tudi nahaja. In je tako, kot bi bil v ovojnici. In dokler življenje ne 
pretrga se, se to Bitje ne zbudi. 
 
Se pravi, to se včasih zgodi, kjer se zgodi kakšen šok, kakšna koma, kjer je nekaj na hitro 
narejeno zaradi poškodbe telesa ali kaj takega. Se pravi, se to Bitje lahko tudi zlije nazaj, 
dokler je v vakuumu. Se pravi, kot bi bil ujet v mehur zraka, v, v pajčevinasto energijo, ki 
smo jo Mi aktivirali, enaka energija se ovija okoli njega. In v temu mehurju pajčevine ali 
pajčolana je to Bitje zlito. In zato se lahko zlije nazaj in obuja telo, segreva telo. To je tisto, 
kar je tukaj izjemnega pomena. 
 
In če v času življenja stkete še posebno vez s tem Bitjem, da ga začutite, da ga spoznate, da 
morda ustvarite en simpatičen odnos, boste dejansko dojeli, da je to Bitje zelo 
samostojno. Morda svojeglavo. Ampak se prične pogovarjati, šepetati, morda celo včasih 
muliti. In noče se pogovarjati, ker morda vaš um govori nekaj, kaj mora narediti ali kaj ne 
sme narediti. Zato se znate včasih kot zasnovniki zelo nasmejati. 
 
In bolj ko boste se zavedali svoje sestavljanke, bolj boste dojeli, kakšno lepoto, kako 
modrost, kako veličino imate kot svoje telo, kot Bitja, ki vas sestavljajo.  
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Kajti, vi ste tako zelo mali, skorajda najmanjši. In prav vi kot zasnovniki rastete tako, kot 
raste telo. A večje kot je vaše srce, vaš čut, vaš občutek za živali, za rastline, morda celo za 
sočloveka – ne boste verjeli, takrat zasnovnik raste. Ker rastete iz svojih dejanj. Ne iz 
davninske karme, ne iz strani duše, ampak iz svojih dejanj. In to je tisto, kar je najbolj 
fascinantno. 
 
Zato znate opazovati, da rastete kot zasnovniki. 
Ampak, ko rastete, vas izpuščajo in odhajajo tudi Bitja na svoje pozicije.  
Zato včasih zaznavate kot duhovni ljudje, da postajate prazni, ker je njihov čas izživet. Zato je 
čas, da vi kot zasnovniki zrastete in se vlijete v telo in prevzamete točko spoznanja, da 
prevzamete Energijo ognja, da prevzamete Energijo srca. Da pravzaprav zaplapolate v lastni 
zmagi vašega življenja. 
 
Življenje je lahko tako zelo pestro, tako zelo lepo in tako zelo polno. Predvsem, če ga znate 
iz prave strani k sebi podati. 
 
Ni življenje samo bolečina. Ampak bolečino si povzročate sami z neukostjo in neharmonijo. 
Neharmonija je strah, je nadvlada, je manipulacija. Je tema. In od tam prehajate in 
izstopate v energiji vsegá tisti, ki želite njo hraniti.  
 
Tisti pa, ki želite biti svetloba in čutite to srčnost, to čutnost, ta sočut, to mehkobo, pa 
gradite sebe naprej in povlečite in uporabite Bitja življenja, ki so vam na dlani.  
 
Na enemu izmed naslednjih druženj se Bomo zagotovo spravili na drugo Bitje. In tako Bomo 
postopoma sestavili vaše elemente življenja, ki so izjemnega pomena.  
Saj nekaj od česarkoli že kaj veste, vendar, povezali jih Bomo pa v celoto. 
 
In zakaj je pomembno ta Bitja zbuditi še za časa življenja in se z njimi morda spoprijateljiti 
ali postati enostno ena celota? 
Če to naredite v času življenja in vzpostavite to harmonijo kot z Instinktom, kot z Vodniki, kot 
z Zvodniki ali s katerimikoli drugimi Bitji, je ta tako mogočen kot vaš praporščak, če ga seveda 
uporabljate. Močno Bitje energetskega naboja, s katerim lahko tudi prebujate in obujate 
življenja. Ko ga boste začutili, ko se boste povezali, ko ga boste spoznali. Zato se čudeži lahko 
dogajajo tudi iz Njegovega trpljenja. 
 
Kadar vi želite prebuditi človeka nazaj, je potrebno prebuditi plamen, ga povezati z 
življenjsko energijo in potem ustvariti in aktivirati življenjski vdah. Tako, da, mali čudeži se 
lahko dogajajo. A do njih lahko vstopate le, če ste srčni znotraj sebe. 
 
Tako se včasih rojevajo ali ustvarjate majhne čudeže Velikih ljudi. 
 
Jaz pa predlagam, da si vzamemo malce premora, da si malce oddahnete od vse te energije 
in da morda nadaljujemo potem kar z vašimi vprašanji. Čas pa si vzemite res za sebe. 
 
Lepo, lepo pozdravljeni. 
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DRUGI DEL: VPRAŠANJA IN ODGOVORI 
 
Saj veste, vaša komunikacija in Naša komunikacija sta malo v različnih svetovih. Lahko bi se 
edino le preklopil na ume in razume, pa bi se zagotovo nekako polovili. Malce na telepatiji ali 
na drugih portalih. 
 
Kakorkoli že – najprej lepo in toplo, srčno pozdravljeni vsi tisti, ki ste se nekako znova 
udeležili tudi drugega dela. Drugi del je bil skrajno zanimiv v različnih merilih, ko Smo vas 
opazovali in občudovali. Moram priznati, da Nas včasih res nasmejete do srca. Predvsem 
zato, ker ste izvirni v vseh merilih – tako ali drugače! 
 
Vendar, saj veste. Človek je le človek, ki potrebuje še veliko rasti v različnih merilih. 
Mi smo prišli vsaj do te točke, da lahko spolznemo skozi obličje, skozi telesa, skozi 
kompaktnosti in imamo lastne kompaktnosti. Tako, da Smo malce v različnih, resnično, 
Svetovih. Da ne rečem: »Tako Zgoraj kot tudi Spodaj.« 
 
Vendar, tematika, kot Sem nekako prišel do te točke, je bila skrajno zanimiva. Tako, da Smo v 
našemu svetu se ravno predhodno pogovarjali ali usklajevali, da bi morda še nadaljevali v 
enemu izmed naslednjih druženj tudi še na to tematiko. Ker, žal, je bilo veliko veliko 
vprašanj, na katere ne Bomo zmogli odgovoriti. Vas pa očitno ta tematika tudi zanima. Tako, 
da Bomo  morda na eni izmed prihodnjih druženj še nekako poveznili to energijo in še kaj 
opevali ali obrazložili. 
 
Moramo povedati, da Smo vse vaše želje nekako pregledali in nekako tudi, nekako se 
usklajevali – kdo, komu, kam bo šel in kako Bomo poskušali nekaterim celo pomagati. 
Predvsem nekomu, ki je starejši in ima resnično težave – tudi tam Bomo naredili vse, kar 
Bomo zmogli. 
 
Različne energije, različno postavljene. Kako bi drugače dejali kot to, da je čas za vaša 
vprašanja. Kar izvolijo s prvim vprašanjem. 
 
»Hvala za besedo.« 
Jasara. 
 
 
»Prvo vprašanje se glasi takole: 
Ali ima Notranji ogenj kako povezavo z nemirom?« 
 
Kadar človek nekako ustvarja nemir, je to energija, ki je ustvarjena od zapisa dneva. Nemir 
ne prihaja iz tegá, ker ste se porodili in postanete nemirni. Nemir prihaja iz neravnovesja. Iz 
strahu.  
Ni v povezavi z Notranjim ognjem. Lahko pa Notranji ogenj daje stabilnost, vrednost ali 
nekakšno notranje zadovoljstvo notranje energije, skozi katero dejansko, (se nasmeje) skozi 
katero lahko notranjost nekako obstoji. 
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Zato bi dejal, da z uravnovešeno Notranjo energijo si lahko ustvarite malce večjo harmonijo. 
 
TEHNIKA: KAKO OBVLADATI IN NADVLADATI NEMIR (posnetek 03:33) 
 
V nemiru pa bi vam svetoval, da poskušati nemir obvladati ali nadvladati predvsem s 
pregledom tokov dneva.  
Se pravi, v večernemu dnevu, ko pregledate tok dogodka, od vdaha, od trenutka, ko ste se 
zbudili pa vse do trenutka, ko gledate zapis spomina, kako ste vdahnili, kako ste živeli, 
kako ste preživeli tok dneva. 
 
Največjo vrednoto dajte na to, kako ste pogledali, s kakšno energijo ste pristopali, ali ste 
morda kakšno tečno sosedo pogledali in ji polepšali dan. Torej, tiste detajle, ki so na bazi 
energij štejejo največ. 
 
Skozi to analizirajte tok dneva in popravljajte svoje ravnovesje.  
Od tam izgine tudi nemir, ker boste postali to, kar ste. Ustvarili boste harmonijo in 
ravnovesje znotraj sebe. 
 
Izvolijo. 
 
»Hvala.« 
Jasara. 
 
 
»Od česa je odvisna količina spolne energije? Nekoč ste rekli, da od polnosti spolne čakre 
oziroma od davnine, kako smo to čakro polnili. Nam lahko to, prosim, bolj obrazložite ali 
daste kakšen primer?« 
 
Hm, hm. Pa pojdimo! 
Se pravi, nekateri, nekatere ste bile skozi zgodovino res aktivne. Pa veste, zakaj ste bile 
aktivne ali pa bili aktivni? Ker niste bili zgoraj tako zavrti! 
 
V davnini se niste obremenjevali s kom, kdaj, zakaj. Predvsem ste samo bili. Manj ste 
razmišljali in več ste uživali. Zato ste imeli tudi malce več otrok. 
 
Danes bolj uživate in razmišljate – koliko, kaj in zakaj in s kom in kdaj imeti otroka, za plus 
ali za minus. Torej, kalkulacija! 
 
V davnini, zavisi, katera je podlaga – če ste bili, bile v spolnosti zelo aktivne pomeni, da imate 
v zapisih mnogo moških ali mnogo žena. Se pravi, mnogo kontaktov. 
 
Ko pridete v novo rojstvo, vas »avtomatsko«, spontano, po zapisu dosodi in prisodi, se 
nekako prislonijo bitja, ki znova pridejo zato, ker imajo spomin, da ste bili nekoč z njim 
morda v kakšni odejici. 
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Najtežje je v zadnjih življenjih, se pravi, ko greste v zapis zadnjega življenja ali 
predzadnjega, se pravi, ko se zaključuje popotovanje. 
Takrat se popolnosti vračajo in se dotikajo partnerji, tisti, ki so bili skozi zgodovino 
povezani z vami.  
To ne pomeni, da boste sedaj skakali z enim in z drugim in s tretjim, ampak strast, želja, 
potreba, misel na to, da bi pa morda imeli nekaj, pa vsekakor pride in morda odide. 
 
Včasih pridete v točko, ko se vprašate, resnično, znotraj sebe: »Ali je sploh to tisto, kar si jaz 
želim ali me imajo samo za spolni objekt?« 
 
Če ste v fazi pobiranja, takrat se energije prav vračajo preko spolnosti. O tem Smo tudi 
govorili na enem izmed druženj. 
Se pravi, če ste energijo, na primer, te zaščite ali nekako ovojnice imeli še nekako zaprto in 
ste se razdevičili, pobere moški to žensko energijo. Na podlagi te energije se nekako znova 
srečujete in skozi različna števila, tisočera življenja, lahko dobivate vedno znova iste duše, ki 
so vas razdevičile. 
 
Vendar, ko pride točka pobiranja, tako kot ste izgubili, tudi pridobite. Skozi takšno energijo 
lahko pobirate sami sebe. Skozi to sestavljate sebe. Ali pa v posmrtnemu življenju lahko 
sestavljate ali pobirate sebe na različne načine. Vendar, takrat dosti težje, ker bo vsak 
zagovarjal svoje stališče, od koga kaj pravzaprav je. 
 
Posmrtno življenje je namreč velika borba za obstoj. 
In najmanj je dobrobitna za tiste, ki ste v zadnjemu življenju živi in gibljivi.  
 
Zakaj? 
Ker nimate spomina na tisto, kar je vmesna pot med tem, kar ste sedaj in med tistim, 
predno ste nastali oziroma so vas nekako vdahnili kot energijo nekakšnega utripa. 
 
Tako, da, Jaz bi dejal ali svetoval, ker vem, zahajam iz poti.  Že na širino grem. 
Predvsem bi vam prišepnil, da ste v sestavljanju spolne energije predvsem v povezavi z 
davnino. In najbolj aktivno je, da vi čutite, kaj si želite. 
 
Če pridejo partnerji do vas, ki bi radi z vami spolno občevali, to ne pomeni, da kar skačete z 
njimi, če si res tega ne želite! 
Mnogokrat pa predvsem spolznete pod to težo in se nekako samo podate pod, da jo takrat 
samo pobirate, predvsem če imate nekako eno nočno obhajanje ali en skokec čez 
nekakšen plot. To je tisto, na kar bodite pozorni. 
 
Da! Bom dejal: »Da, draga!« Gremo naprej! 
 
 
»Zanima me, zanima me, zakaj ženska z moškim orgazma ne doživi, med zadovoljevanjem 
pa? Je tudi to povezava z Bitjem, o katerem ste govorili?« 
 
Predvsem je običajno to davnina. 
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Če se v davnini nista ljubila in nikoli ni imela tega užitka ljubezni, jo tudi v temu življenju ne 
bo! 
 
In to se dogaja velikokrat med pari, da eden uživa, drugi ne. Predvsem ženske ste tukaj 
velikokrat, velikokrat zaprte. Zakaj? 
Ker ženske funkcionirate na občutju, na čutu, na čustveni energiji. Moški pa preprosto na 
potrebi. 
 
Tako, da tukaj, če se po srčni strani ne povežeta in moški ne začuti ženske, ženska nikoli ne 
bo uživala. Razen, da si bo sama pogostila moškega tako, kot ji nekako sodi. 
 
Ampak, zelo malo je žensk, ki bodo upale biti temperamentne in ga vzeti tako, da se bodo 
ali boste zadovoljile.  
 
Ampak, to je tudi vaša pravica! 
Zakaj bi moški samo znotraj dajal, vi pa ne bi imele nič od tegá? Napaka! 
Zato, ker si ne upate vzeti tisto, kar vam pripada! 
 
Tako, da, če z moškim niste zadovoljne, vzemite drugega, s katerim boste zadovoljne! 
 
(smeh, ploskanje) 
Čisto preprosto! 
 
 
»Kaj pa se energijsko dogaja med žensko menstruacijo? In omenili ste, da lahko s to 
energijo ozdravimo tudi rodila. Lahko poveste kaj več o tem?« 
 
Ali ste opazile, kdaj ste v tisti želji? Pred menstruacijo ste običajno malce, ne Bom dejal, 
tečne, ker ženske niste tečne! Ste morda malce sitkane! Ker hormoni, pač, delajo po različnih 
nivojih in imate takšna in drugačna valovanja. 
 
Vendar, saj veste, ko pa je nekaj dni pred tem, pa ne, da se vam sproži samo strašen apetit 
ali želja po čemurkoli, imate pravzaprav željo po spolnosti. 
Opazujte se, kateri dnevi so tisti dnevi, kjer bi ve imele nekake želje, strasti tam nekje, v 
vrhuncu.  
 
In če se dobro opazujete, boste zaznale prav nekakšno sluz. 
Nekatere sploh niste pozorne na to, ko ste nekako v takšni spolni energiji, se pravi, ko se 
povleče nekakšna sluz, ko se ženska nekako pourinira in opazite, ko se morda – kako naj Se, 
opevam po domače? – s papirčkom obrišete tisto zadevo?! Kako Me karajo, kako Se 
izražam?! Želim biti preprost, a ne morem biti preprost! Naj bo, hm, dobro. Dobro.  
 
Se pravi, in takrat zaznate nekakšno sluz. To so dnevi, kjer je ženska v želji in v potešitvi.  
In nenazadnje, če polovite tisto energijo in ste vpadljive v tistih dnevih, lahko opazujete, 
da je ta energija zelo zelo enakopravna. In v tistih dnevih se s to energijo tega plamena dá 
zelo močno aktivirati ženo. 
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Če morda opazujete same sebe – so dnevi, ko vam blazno ustreza, na primer, masturbiranje. 
So dnevi, ko vam ne pade niti na točko razno, da bi to delale. Se pravi, in ko pridete v tisti 
zalučaj, da bi se to, uživale same s seboj ali po možnosti z nekom drugim, se pravi, je to prav 
želja, da se aktivira ta energija. 
Boste videle dekleta, žene, se pravi, katere boste obudile to Bitje, kako drugače se boste 
vedle, kako drugačna želja bo po spolnosti. Predvsem pa ZADOVOLJITEV znotraj sebe kot 
ženske. 
 
To je energija žensk! 
Ta ogenj pa potem prebudi moškega. 
 
To ni nekaj, kar imajo moški aktivirano, ker moški ne prebuja v osnovi moškega. Ampak, 
ženska je lovilka. Ženska odda signal. 
 
Pri moških, ki so moški z moškim pa običajno ali pa pogosto, oddaja ta signal tisti, ki je 
ženstvena energija. Se pravi, ženska tvori to energijo. In nenazadnje se vam zna dogajati, da 
pri moških, se pravi, ker, pač, nimate vagine, imate, pač, drugačne prijeme, se pravi, se začne 
ta energija spravljati v ledveni predel.  
Zato znate moški zaznavati kot, da se energija od spodaj, v danko ali v predel, nekako 10 
centimetrov, ta energija pravzaprav gosti in privlači. Tako, da, tukaj je ta energija tista, ki 
se nekako tudi pri moškem aktivira. Običajno pa je to energija ženstvenosti žensk in ne 
moških. 
 
Moški pa ravno tako lahko aktivirajo to Bitje, ki ga pa prenašajo, kar Nismo predhodno 
opevali, od ženske strukture. 
 
Skozi tisočletja rojevanja in oblikovanja in nabiranja in shranjevanja ženske energije, se pravi, 
v moškem, je to pridobljena energija v moškemu. Zato ni prvobitna. Prvobitne ste srečnice 
samo ve, ne moški! Vsaj nekaj! 
 
 
»Rada bi zanosila. Zanima me, ali ima Bitje, o katerem je bilo govora, tudi kaj pri tem?« 
 
Ne morem dejati, da je to osnova za, za potek same nosečnosti oziroma za oploditev. Je pa 
nekaj, kar lahko aktivira. 
 
Kadar je izbrana duša v ženski avri ali ob ženskemu telesu pripravljena za vstop ali za 
povezavo v žensko notranjost, se pravi, kar se dogaja leto dni pred tem, če jo ženska zazna, 
to dušo, lahko s to energijo, ki jo aktivira, vpne njen najnižji delež, se pravi, to seme, 
hitreje v sebe. 
Drugače pa se to po postopku, kjer je izbrana duša v naprej, se pravi, zgodi samodejno. 
 
Razen, če bi res želele pospešiti, se pravi, bi morale najprej zaznati energijo bitja, tega, ki se 
bo rodilo, zaznati njegovo najnižjo točko samega jajčka. To energijo zavestno potisniti skozi 



 

 27 

vaginalni vhod, se pravi, v notranjost, v višino, kjer bi se lahko spojila v centru, kjer je njeno, 
njen prostor.  
Vendar, morate res biti tisti, da začutite in da se res povežete s to dušico. Če pa dušice ni, pa 
nimate opcije, da bi zanosili. Ker to je najprej začetek. 
 
 
»Zanima me, kaj se je dogajalo z mojim telesom, ker dolgo časa nisem imela spolnih 
odnosov in me je potem skoraj cel mesec bolelo, kot, da imam menstruacijo? Kako lahko 
uravnovesimo to energijo, ki je povezana z energijo strasti?« 
 
Hm. Sedaj Sem se zamislil. Globoko Sem se zamislil, kdaj Sem imel zadnji spolni odnos? 
(smeh) 
Morda Sem malce sklerozen, kot pravite pri vas. Morda Sem že pozabil, da to sploh obstaja! 
Recimo, da Se šalim, ampak, resnično? Kaj bo, ko bom Jaz pričel to?! Haa, morda se bo 
planet Zemlja stresel? (smeh) 
Ali pa eksplodiral?! 
 
No, pa da vidimo! Da se zresnim. Sedaj so Mi misli odtavale malce drugam! 
 
Kaj se pravzaprav dogaja? 
Kadar ženska ali moški dolgo časa ne uživamo, ne uživajo, Bom dejal, je, mm – bi Mi pasalo, 
ja, priznam! Sedaj Me hecajo! Vsi Me hecajo! Da Sem špar program, Mi pravi eno Dekle! 
(smeh) 
Ja. Če bi bil na Zemlji viden, ne bi bil več špar program! Verjemite! (smeh) Mislim, da bi 
komaj poho…, podelal! Pohondlal? Skoraj Sem po Njeno, po domače! (smeh) 
 
V redu! Dajmo se zresnit! Sedaj imam zanimivo temo! Kar dlani so Mi zažarele. Zelo dobra 
skušnjava – živiš, se leseniš in se pretakaš preko ženskega telesa. Jaa, vsekakor Mi je fajn! 
Dobro. Bom, Bom, Bom – že začenjam! 
 
Se pravi, kje smo ostali? Pri tem, ko dolgo ne! Dobro. 
 
Kadar ženska dolgo spolno ne občuje, običajno jo najprej zapre čustvena energija. Čustva 
so tista, ki žensko nekako spravijo v zaprto polje. Ko se ženska čustveno prebudi, je tako 
kot, ali spi tisočletja in je tako kot vaša Trnuljčica, ko zaspi in se zbudi. Tako je tudi z žensko.  
 
Zato je zelo dobro, da poganja to energijo naprej, ker ne bo dolgo spala, ker se bo zelo 
hitro prebudila, ker avtomatsko, podzavestno oddaja to vibracijo ženstvenosti.   
 
In to je tako, kot bi dišala. 
Si predstavljate, ko ženska diši je tako kot, oprostite izrazu, kot živalice, kot psičke, ki dišijo in 
potem psički hodijo za njo. Tako izgledate tudi ve s to energijo. Imate ta naboj, da ste potem 
moški kot barčice na vrhu jezerca malce gibajo sem in tja. 
 
Ampak, resnično. To je nekaj, kar je zelo zelo, najprej zdravo za oba, če se nekako ta energija 
kroži. Joj, same neumnosti Mi gredo po glavi!  
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In vsekakor, vsekakor, v temu konceptu bi svetoval ženskam ali dekletom, ki dolgo časa 
spolno ne občujejo, da to energijo najprej pretočijo po vseh teh vezeh, jo aktivirajo. In ko 
je prebujeno to Bitje, ko je postavljeno to Bitje, zagotovo ne bo več speča. Kajti to 
energijo, energetsko bitje ali Bitje ognja, potem njo tudi zadovolji. 
 
Ne boste nič prikrajšala, ker bo energija nadoknadila.  
In nikar naj se preveč ne obremenjujejo dekleta, ki morda že daljše časovno obdobje 
nekako spolno ne občujejo. Bolj se morajo obremenjevati moški, da jih takšna ženska 
morda ne skuri, ker ne bo imela dovolj! (smeh)  
In predvsem, kar je najtežja stvar, vzpostavlja lahko toliko energije naboja, da jo moški 
nikakor ne more potešiti. Kar pa za moškega zna biti malce zoprna zadevica. 
 
Ampak, kakorkoli že, ne obupajte! Če si izberete takšen zalogaj, ustrezite na tisoče in en 
način, pa bosta oba zadovoljna. 
 
 
»Kako pa, kadar ostaneš zaradi bolezni brez jajčnikov in brez maternice?« 
 
Energija prostora vedno ostane.  
Tudi, če vam odrežejo roko dobite in imate ohranjen občutek, se pravi, se ta energetska 
telesa vedno čutijo. Tako, da, misli samo usmerite enako, kot bi bilo fizično telo in energija še 
hitreje se morda začuti v prostoru, ker je energetsko telo tako bolj zbujeno. 
 
 
»Kaj pomeni orgazem izživeti? In ali nam to priporočate?« 
 
Mhm. Mhm! Počakajte, da si Jaz to malce zamislim! Hecam se! 
 
Orgazem izživeti? 
Orgazme lahko na različne načine tretirate. Ali da orgazem ujamete in ga zadržite ali pa 
orgazem izpustite. 
 
Kadar ženska orgazem izpusti, izgublja življenjsko energijo. Kadar ženska, v trenutku 
orgazma, energijo zmore vsesati navzgor, doživlja notranji orgazem. Enako je z moškimi. 
Tako, da tisti, ki uporabljajo energijo v notranjost, da lahko uporabljajo notranji orgazem je 
zelo dobro, da na vsakih toliko časa naredijo tudi izliv, ali pa ženske, da izpustijo orgazem 
navzven. 
 
Velikokrat pa se ženskam, predvsem ženskam – Jaz imam rad ženske, zato se več posvečam 
ženskam kot moškim. Ampak moški Mi zaradi tega res ne zamerijo! Saj veste, ženske so kot 
cvetke, ki jih je treba ali potrebno malce pocrkljati. 
 
Ženske, ki pač ne doživljate orgazma ali pa imate le delni občutek orgazma pomeni, da 
imate pretrgano nit vezi. Neka pot je pravzaprav raztrgana ali pa je obrnjena čakra.  
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Včasih se obrne čakra ali bitje v notranjost, kar pomeni, da imate raztrganino. Kot bi 
začutile orgazem, zaznale, da bi zmogel teči, pa se v bistvu izgubi ali pa ga ne doživite. 
 
TEHNIKA: KAKO SI POMAGATI, DA DOŽIVIMO ORGAZEM, KADAR IMAMO OBRNJENO 
ENERGIJO ČAKRE (posnetek 23:23) 
 
Kako si pomagati? 
Predvsem ženske, ki imate obrnjeno energijo in je namesto, energija čakre obrnjena 
navzven kot vse čakre, je lahko obrnjena v en drugi organ. Energijo je potrebno obrniti. Se 
pravi, Bitje je potrebno obrniti. 
 
Ko Bitje obrnete, se pravi, se zopet energija medsebojno poveže. 
 
Kdaj se obrne čakra? 
Kadar ste v šoku, v žalosti, v bolečini – kadar se vam zgodi nekaj, kjer čustva popustijo in 
počijo. 
 
Kadar nimate celotnega pretoka orgazma, da imate občutek, da je le deloma, se pričnite 
trenirati. 
 
Misli usmerite samo v to, da takrat, ko se zadovoljujete, da misel ohranite točno v zbrani 
energiji. Zbrana energija se bo kopičila zaradi miselne energije.  
To je tako, kot bi dejansko gostili energijo na določeni točki. Ko na določeni točki energijo 
zgostite in povežete, se pravi, postane tako gostljata in v nekemu »omejenemu« prostoru, 
da pride do eksplozije in se lahko energija orgazma zlije navznotri, navzgor ali po zunanjosti 
in navzven. 

 
Največja moč energije orgazma je, da ji sledite. Zato ženske, resnično, to je 
nekaj, kar ste znale. Energijo življenja niste nikoli razprševale, ampak ste jo 
vedno porabile za sebe.  
In, ko energijo zgostite in jo, kot bi jo vdahnile nazaj, navzgor, jo z mislimi 
osredotočite na en organ – se tam zbudi življenjska energija organa. 
 

 
Iz tistega organa, ko doživljate in prebujate njegovo življenjsko energijo, doživite iz enega 
organa orgazem. In predno zaključite z orgazmom, misel samo usmerite na to, da jo 
preusmerite na drug organ. In tako se lahko uro in uro in uro stekate v orgazmih navzgor. 
 
Torej, to je takšen energetski naboj, ki ga imate ženske v sebi, katerega se morda sploh ne 
zavedate. 
Ampak, ko zbudite to energijo, vam to ohranja celo regeneracijo telesa, misli, čustev. 
Ustvarja se harmonija ravnovesja.  
 
Ampak, včasih nastane največja težina, ker ženske same s seboj bolj začutijo same sebe in 
se spoznajo, kot pa z moškim. 
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Nekateri moški so, oprostite Mi izrazu, malce zakrneli, ker ne odpirajo čustva do ženske in 
mu ženska ni privlačna. Vsaj tista, ki morda spi zraven njega. Zato se ne potrudijo za njo. In 
ženske to potrebujete in ženske to rabite in upate, da morda bo kak drugače. Verjemite! Leta 
prinašajo le to, da moški bolj vene, pa morda razmišlja kam drugam, kakor pa k vam.  
 
Tako, da, če vam ni všeč, če vam nekaj ni po volji, spregovorite, izrazite se. S tem imate 
ovrednoteno energijo fokusa, da ste ga opozorila, prosila, nekako se zjasnila, izrazila sama 
sebe, kar pomeni, da je potrebno hoditi. 
Če moški ne sliši, stopite dalje. Za vsako osebo, nekaj ducat pravih cvetkov in cvetlic 
zagotovo raste. Nič se bati! 
 
 
»Ali je možno doživeti orgazem preko analne spolnosti? Kako se lahko znebim strahu pred 
to postavitvijo, saj mi je do sedaj bilo vedno boleče?« 
 
Če imate pravega partnerja, Bom Jaz dejal, hm, je to lahko užitek! 
To je nekaj, kar imajo marsikateri moški, ker gledajo preveč porno filmov, največje ideje. V 
resnici pa lahko ženska doživi orgazem prav skozi to in to drugačen orgazem. Globino 
orgazma lahko povrednotimo po notranji energiji življenjske energije. Ampak je drugačen 
impulz – kot bi po polovici telesa se spajala energija naprej. 
 
Drugačen je orgazem na klitorisu, drugačen je preko Ge točke in drugačen je preko 
zadnjika. Se pravi, kjer se energije lahko medsebojno povežejo. 
 
Kako pravzaprav spraviti žensko – ampak, ni to zlato pravilo, moški! Da ne boste mislili, da 
boste zdaj vsi delali kar tako!  
Najprej mora biti ženska za to, da jo vi pridobite v takšno postavitev in morate biti tako 
vesti in umsko zreli, da razumete, da v fekalije se morate zaščititi! Predvsem pa zaščititi 
njo! Da ne greste iz fekalij v cvet! To ne gre! Ker fekalije ne morete dati v rodila, ker jo 
okužite. In s tem lahko prenašate različne bolezni! Tam so odpadki. Toliko bodite zreli! 
 
Dokler ste v cvetu vagine, bodite tam! Ko zaključujete ali želita si oba, potem bodite zadaj! 
Razmišljajte! 
Ni ženska objekt praznjenja. To je marsikaj več kot samo ženska! Razumite to! 
 
Kako žensko spraviti v to? Ali pa, da si ženska želi? 
Poiščite pravi položaj. Da bo nekako nagnjena morda, da bo sproščena. In poskušajte jo 
najprej nekako pridobiti, da jo masirate s prstom. Ne z dolgimi nohti, da jo ne boste 
popraskali! Se pravi, morate biti tukaj tudi razumni. Se pravi, morda jo natrite s kakšnim, 
ali oljem ali s čim, kar je na vodni osnovi za nekako spolni odnos, za vlaženje ali karkoli.  
 
Bodite razumski! 
Ne mažite jo s čokolado, kot vidim tukaj! Ne bo šlo, ker se bo strdilo! Verjemite! Ampak, 
kakorkoli že – putrček, ja, ta bi že morda bil! Dobri ste! Vaše misli so Mi všeč! V redu!  
Torej, najprej jo poskušajte pridobiti na to! Potem pa morate vedeti, da ne morete žensko 
kar rukniti navznotri. Malo po malo poskušajte, morda samo glavico moškosti dati navznotri 
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in poskušajte jo obdržati. Ampak, ko je ženska popolnoma vzburjena, gre in spredaj in tam in 
gor in dol, na vse načine. Kar pomeni, da morate žensko v osnovi vzburiti. 
 
Kako jo vzburiti? 
Pač imate različne ideje!  
 
Saj veste, pridobite njeno srce. Očarajte jo. In če vidite, da ni suha niti tam, niti gor, niti 
dol, potem morate nekaj resno razmisliti, da je potrebno narediti neko spremembo ali pa 
predvsem zaupanje. 
Tako, da, poskušajte si pomagati s tem! 
 
In ko je ženska v zaupanju, verjemite, če jo pod pravim kotom vzdignete in jo postavite, 
sploh ne bo čutila, ker bo spolznilo vse v njo. Tako, da – vaja dela mojstra, če mojster dela 
vajo! 
 
To se oglašam Jaz! Ja, saj vem! (smeh) 
 
 
»Kakšno vlogo oziroma povezavo imajo kristalna jajčka, ki se vstavljajo v vaginalni kanal, s 
to Ognjeno energijo?« 
 
Uuu. Zanimiva tematika! Dobro, da Sem danes Izbranec za takšno tematiko! 
 
Ne boste verjeli! Pred nekaj dnevi Sem se sprehodil oziroma, bolje Bom dejal, spolzel skozi 
vaš, kako pravite?, seks shop. Bil Sem kot čudežni otrok, ki Sem gledal, zakaj so vse te čudne 
igračke?! Moj prijatelj Me je pravzaprav močno nasmejal, ker vse, kar sva poskušala, brez, da 
bi zaznavala, zakaj kaj je, sva dognala čisto druge postavitve. In videla sva tudi neke kroglice 
in jajčka. Da. Moj prijatelj je žongliral z njimi! Zelo praktične! 
Ugotovila sva, da so različne velikosti. Nek, neko bitjece, ne Bom dejal kdo, ki je bil rajni in se 
je sprehodil tudi mimo, je bil brez zob in je dejal, da lahko uporabi to za zobne vsadke. 
Verjemite! Ideje so kar padale! 
 
Ampak, ne boste verjeli!  
Jajčka so lahko zelo zelo praktična. Ne zato, da ženske ne bi več spolno občevale z 
moškimi. No, tudi morda! Ampak, v bistvu pa so ta jajčka zelo dobrodošla, ker dejansko 
ženska skozi to stiska vagino, vaginalni prehod in krepi mišice. 
Saj veste, če je ženska čvrsta, ko moškega zaobjame – verjemite, smo moški tam, pri svetih 
nebesih in še čez! To pomeni, da ženska lahko zelo veliko naredi! Ampak, v osnovi so jajčka 
namenjena kot vzburjanju ženske.  
 
Mhm. Sedaj poskušam obuditi občutek, Njen občutek! Upam, da ne bo kaj priletelo navzdol! 
Vse je poskusilo. Ooo, lejte to! Sedaj odkrivam skrivnosti, hm, Naše Lanjuške! Dobro je, 
dobro! Všeč Mi je! 
 
In kaj se dogaja? 
Pravzaprav skozi to vzburja lahko ženska sama sebe. 
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Ne Bom dejal, da je to slabo in ne Bom dejal, da bodo moški za to prikrajšani! Ampak, lahko 
pa priznam, da se ženska lahko skozi to okrepi, zaznava sama sebe in skozi to pravzaprav 
spoznava svoj občutek in je ves čas lahko vzburjena. Nekaterim ženskam to ne ustreza.  
Ne Bom dejal, da bodo vsa jajčka svoj namen pri vsaki ženski dosegla tisto, za kar so 
ustvarjena. Ampak, poiščite si tisto, kar je vam najbližje. 
 
Je pa dobro to nositi ali uporabljati morda vsaj 10, 15 minut na dan, da krepite mišice, če 
nič drugega! Tako, da, poskušajte se pozabavati s takšnimi postavitvami. 
 
Joj, nekdo se šali, da lahko tudi orehe notri dajete! Ampak mislim, da ne bodo orehi ravno 
prava stvar, čeprav so nekateri celo alergični! Moj Očka ima ideje skoz odeje! Vsekakor pa, 
malce smeha, malce zabave.  
 
Tiste, ki čutite, da vam je to všeč, da vam prija, vsekakor jih uporabljajte na takšen ali 
drugačen način. Vedno poslušajte svoje srce, svoj občutek! In ne imeti toliko predsodkov, 
ker skozi različne igračke lahko spoznavate sami sebe.  
 
Tako kot Sva Midva z Brahmanom se čudila takšnim kosmatim postavitvam, ko Sva jih videla 
v vaših trgovinah. Verjemite, se lahko nasmejete! 
Ampak, najbolj zabavno pa je to, da je toliko sramu bilo okoli Naju, da tega ravno nisva 
razumela ali hotela razumeti. Predvsem ženske kar bežijo naokoli. In ogromno misli je, da bi 
si kupile, pa si ne upajo ničesar kupiti, ker jih je sram.  
 
Draga dekleta, kupite si nekaj! Tako kot kruh. Saj veste, greste v trgovino. Kupite igračko, kot 
plišastega medvedka za otroka, kupite plišastega igračkota za sebe. Brez sramu! Verjemite, 
se vam bo obrestovalo! 
 
 
»Imam kovinske sponke na jajčnikih, ki so mi jih vstavili pred 35-imi leti. Ali to ovira pretok 
energij in moti izvajanje tehnike energije ognja?« 
 
Ko imate zaponke oziroma, ko imate zlimane te jajcevode, bi Jaz dejal tako: 
 

Samo sfokusirajte se, da energija teče kot skozi.  
Se pravi, če je stisnjen prehod, ga poskušajte samo z mislimi 
odpirati in se energija steče skozi. In vsekakor energija teče 
tudi preko jajcevodov, se pravi, ker to ni ozko kot las. Lahko 
jo pa energetsko usmerite v to.  
Vendar, energija kljub temu teče. 

 
Morda boste malo izvirne. Nekatere zna to motiti. In če vas moti, pojdite skozi kanal in ga, 
kot ga navidezno razprete in energija bo ravno tako krožila. 
 
Tudi moški imajo, vidim, da marsikatere prehode zaprte zaradi plodnosti ali da niso 
pravzaprav tisti oplojevalci, petelinčki, je to zelo modro. Lahko bi se jih več zaprlo in bi 
ženske bile bolj zdrave. 
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Ampak, kakorkoli že. Saj veste – vsak čuti, tako kot čuti in dela kot dela. Zato je vedno – z 
glavo na zabavo! Vsekakor! 
 
 
»Kaj se dogaja ob vročinskih oblivih v menopavzi?«  
 
Predvsem takrat energija pravzaprav teče navzgor in znova navzdol.  
To Bitje, prav to Bitje ognja je mnogokrat tako, kot bi se hotelo postaviti in se poskuša 
utelesiti in se znova z glavo zlije navzdol. Tako, kot bi se energija pretakala navzgor in 
navzdol. In to je tisto, kjer se lahko te energetske valove umiri ali pa popolnoma nekako 
pretrga. 
 
Pomagajte si s to tehniko, ki je bila danes postavljena oziroma opevana.  
 

Ali pa z energijo, da z energijo dlani aktivirate življenjsko energijo, jo 
daste na predel jajčnikov, jo vdahnite in jo pričnite vrteti.  
In ko se bo pričela vrteti in gostiti, jo pričnite vzdigovati in boste pretrgali 
in te hormonske vale in impulze ali raztrganine, ker se bo energija zlila in 
ne boste več imeli teh vročinskih oblivov. 
 

 
 
»Kako z Ognjeno energijo zdraviti organe?« 
 
Mhm! To pa Sem res obljubil!  
 
TEHNIKA: ZDRAVLJENJE ORGANOV Z OGNJENO ENERGIJO (posnetek 38:27) 
 
Energijo preprosto zgostite. Torej, predvsem na predelu maternice je ta energija izjemnega 
pomena. 
 

Se pravi, ko energijo dobite – sedaj Bom šel s tehniko naprej – se pravi, v 
postavitvi, da se energija že rdeče obarva.  
Potem to energijo pričnite zavestno kot stiskati skupaj, da jo ne spustite, 
da diha, ampak, da je v notranjosti vedno bolj gosta, gosta kepa, kot bi jo 
stiskali skupaj. 
 
 
V nekemu trenutku bo tako kot balon, ki ga stisnete in na eni strani naredi 
blup, tako kot mali balonček. Tako se zgodi s tem. 
Ko energijo stiskate in jo dovolj zgostite, energija izstreli laser. 
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Ko izstreli laser, morate energijo laserja zavestno usmeriti v predel, točko, 
kjer imate ali izrastek ali rano ali bakterije ali karkoli.  
In je to tako, kot bi z laserjem žgali in požgali bacile. 
 
 
 

 
Morda boste potrebovali večkrat v zaporedju to predelati. Vendar, energija dela čudeže. 
Tako to tehniko uporabljate. 
 
 
»Kaj pomeni biti ženska brez sramu?« 
 
Ouu. To ne pomeni, da imate nogice vsepovsod, ampak, da delate in živite tako kot čutite. 
In da se upate obleči tako kot vi čutite, da je prav. Da si upate biti točno takšna kot ste. To 
je zrelost! 
In ko ste to, kar ste, vas mnogi morda oblajajo, kako bi to prevedel? Obglodajo z besedami! 
Oblajajo, Lana, ja! Po drugi strani pa vas morda niso sposobni sprejeti. Nekaterim pa boste v 
popolnosti všeč, ker ste to, kar ste. 
 
In tisti, ki si upajo biti točno to, kar so, so zmagovalci! 
Tisti, ki si ne upajo biti to, kar so, potrebujejo še veliko rojstev, da bodo upali biti oni, se 
izraziti in postati to, kar so. Kajti prav to je osnova za naprej. Prav to je vaša zmaga. Tako, 
da, vsekakor – BODITE TO KAR STE! 
 
 
»Kako pa z Ognjeno energijo osvoboditi glas?« 
 
Uuu. Hm. To Sem pa opazil v prvemu delu, ko Sem uporabil ta izraz. Namensko Sem ga 
uporabil! In veste zakaj? 
 
Saj veste, kdaj ženska v popolnosti zna biti ženska?  
 

Ko preprosto le zapre oči in se prepusti užitku. Se pravi, takrat iz nje izrine 
se glas – krik, vzdih, se pravi tisto, kar ona je.  
To je energija, ki je izpeljana točno iz tega Ognjenega plamena, ki se 
pretoči preko duše in na vrh, na površje glasu. 
 
 

 
Ali ste kdaj sploh zapazili izraz ali glas duše? 
Opazili in nekako uglasili se boste z njim le, ko bodo popustile vse zavore v mentalu, ko 
samo boste, ko se boste samo postavili, da ste pretočni na vseh nivojih, boste dobile svoj 
izraz.  
Vaš izraz je osvobajanje glasu. Je osvobajanje notranjega duhá. Je to lepota človeka, ki ga 
ima vsakdo.  
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Jaz imam Svoj glas! 
 
 
»Čutim močno strast do fanta, kateri je zelo srčen. Je kaj narobe, če si ga želim, kljub temu, 
da je že zaseden?« 
 
Oooo, smolca! Jaz Bom dejal tako: 
 
Morda, hm, hm, kako naj sedaj to izrazim Se?  
Če grem po vaših moralnih načelih, se to ne sme delati, ker je to goljufanje, ker je to kraja, 
ker je omadeževanje! Tako imate vi, v vaših zakonih! 
 
Jaz Bom pa dejal po Naših zakonih.  
Kaj pa če prav on to rabi? Morda pa rabita prav oba? Morda pa vsi trije? Da se tukaj prebuja 
zgodovina! 
 
Jaz Bom dejal tako: 
Ženska, ki si nekaj želi in ima svoj glas, ima svojo energijo, naj se izrazi! Naj iskreno pove, 
kako čuti, kaj si želi. Morda pa prav skozi to pridobi. Morda pa zna biti to zrno na tehtnici, 
da se pretehta vse skupaj v prave smeri. 
 
Kadar je oseba iskrena, nima kaj izgubiti. Lahko pa ogromno pridobi. In to ni varanje, kadar 
se človek izrazi! 
 
Jaz se tudi izrazim in iskreno povem. Ne Bom dejal do konca, ker Me bo Nekdo ogoljufal 
oziroma oklofutal, ja. Saj veste, včasih Mi grejo malce neumnosti, po vaših besedah, na 
površje. Ampak, moram malce zabavati ta naša dekleta. Predvsem Našo Lanjuško. 
 
Še na eno vprašanje Bomo odgovorili, potem se Bomo morali pa, žal, posloviti. 
 
 
»Kako razumeti moško ljubosumje in posesivnost?« 
 
Zelo preprosto! Da je nezrel! 
Moški, ki so nezreli, so egoisti v vseh merilih. Žal je temu tako. Tudi med ženskami se najde 
kar nekaj takšnih briljantnih cvetk, ki znajo biti zelo zahtevne. 
 
Moški, ki si želi žensko podrediti nima svoje, svoje hrbtenice. Vedno živi na nekom. Ali ga je 
vzgajala mama in se pripne na njeno energijo ali pa je le pretočen vzorec iz davnine. 
 
Moški, ki so zreli, niso ljubosumni, ker običajno so zvesti, ker običajno so izrazni. Običajno, 
iskreni moški, so z žensko toliko časa, dokler so srečni. In ne zahtevajo, ampak dajejo in 
pretakajo. 
 
Moški, ki so nezreli, so egoistični, ljubosumni in otročji.  
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In ne vedó, da jih prav to pahne še v tisočera nova spoznanja novih rojstev, ker je to ego, ki 
ga morajo nadvladati in dozoreti. 
Dozorijo pa skozi trpljenja. V življenju se obrne, da niso več ego, ampak bolečina. Ker le 
bolečina nad bolečino spremeni in tako se izrodi. Tako se spremeni vzorec. 
 
Ne bo dolgo, ko moški pretehta in postane žrtev.  
Običajno, skozi življenje, se moški v neki starosti ujame na žensko, ki ga poklopi, ki stopi na 
njega in ga pomendra. 
Če ima srečo, veliko srečo, ta zapis preda naprej na svoje potomstvo. Ampak, če pa ima 
»največjo« srečo – sedaj se šalim, ampak, v vsaki resnici je nekaj, smehu je nekaj resnice!, pa 
se v novo rojstvo porodi kot žrtev. In to imam najrajši! 
In potem gledam žrtev, kako se spotika, kako se z njo grdo ravna in kako se bori s svojim 
egom. In običajno je siromak. Predhodno pa je bil bogatun, ki se je izživljal. 
 
To je pač ciklus, dokler ne spozna, ne prestopi sam sebe. Zato pa imate tisočera rojstva, da 
se vsakdo lahko postavi na tisto, najlepšo stran. 
 
Saj veste. Zakaj bi bili ljubosumni? Zakaj bi varali? Zakaj bi skakali, ko pa je na svetu in 
obstoju toliko enakih, ki se lahko spoznamo – ali kot družba, kot prijateljstvo ali pa kot tisti 
intimni prijatelji, kjer je globina, širina in ljubezen. 
 
Saj veste, vzgajamo drug drugemu svoje polovice. Zakaj ne bi ljubosumni moški šli v tok, da 
bi našli ljubosumno ženo svojega karakterja. Saj veste, kar vzgajate, to dobite. Zato se potem 
obrne situacija, da nekako jih izpodnese izpod vrha egota. 
 
Vendar, kakorkoli že, ženske, imejte se rade! Ne pustite, da moški mendrajo po vas. Niste 
za to tukaj! Tukaj ste za to, da boste postale in ostale srečne. To je vaš blagoslov. 
 
V odnosih bodite srečne! Če niste srečne, izstopite iz odnosa, ker to je karmičen odnos, ki 
ga imate le za določen čas.  
Zagotovo ste že izravnale trenutek, ko pride do tistega trenutka, kjer se vprašate: »Ali je 
res vredno ostati in trpeti?« 
 
Drage dame, ni vredno ostati in trpeti, ker ustvarjate karmo, v kateri se ujamete! Bodite 
temperamentne. Postavite svojo srečo in stopite dalje.  
Ne glede na to, če imate sto otrok – stopite dalje, ker s tem dajete novi vzorec, novo 
upanje, novo hrepenenje vsem tistim, ki se zgledujejo po vas. 
 
Jaz Bom s temi besedami vsekakor postopoma zaključil. Me je veselilo malo modrovati vam, 
ki ste nekako še spolno zelo aktivni. Mi Smo malce manj, recimo, spolno aktivni. Uživamo na 
drugačen način. Vendar, saj veste. Tudi Mi imamo svoje užitke. Morda Bom kdaj spregovoril 
tudi o Naših ekstremih, takšnih in drugačnih. Vendar, pustimo to tortico ali češnjico na vrhu 
smetane za kdaj drugič. 
 
Jaz vam samo želim še en res lep in srčen dan. 
Lepo, lepo pozdravljeni. 


