ENERGIJA VODOVJA
Vodi: Lana Praner, Brežice, 17. novembra 2018
Takole. Sedaj lahko tudi v Našemu svetu odpremo svetove, čase in prostore, skozi katere,
preko katerih Bomo sodelovali v nadaljnjemu času, tekom Našega in hkrati tudi vašega
druženja.
Današnja Beseda ali nekako izbrana tematika je danes pripadala Meni kot v častno
postavitev, kateri tudi sodelujem s Svetom vodovja, Vodnih energij, Vodnih struktur, iz
katerih deloma soustvarjam tudi lasten Svet, lastno Popotovanje, lastno Misel. Tudi lastno
Energijo, predvsem življenja, etra, daha in nikoli ne izdaha.
Vodovje ali Moje imenovanje Šambansa, Šambarsa ali Bog Vodovja, bi
lahko imenovali v vašemu imenovanju.
V Našemu imenovanju zemeljskega stvarstva pa bi Mi dejali (Soro sonto)
– vsega ne smem opevati, so Me ravno ustavili. Vendar, le, recimo temu,
Vladar Jorgovanskega svetá, ki je Tisti temelj vsegá za to, da Svet
vodovja, v Našemu svetu obstoja tudi živi in obstoji.
Svet vodovja je svet čarobnega stvarstva, v kateremu se ustvarja, soustvarja energija
popotovanja, katero Bom nekako poskušal pričarati v prevodu. Upam, da Mi bo dobro šlo,
ker prevajamo iz več kot 25.862 svetlobnih ozvezdnih jezikov, tako, da Bom malce bolj počasi
opeval, da bodo sproti nekako tekli prevodi in da Bom nekako na koncu našel pravo besedo
slovenskega izraza. Tako, da, če se Mi morda kje kaj zatakne ali spotakne, Mi prosim
odpustite.
NAJPREJ JE SVETLOBA – SVETLOBA MISLI IN DEJANJA, KI SE PRETOČI V IZVIRSKO SOTOČJE
REKE ŽIVLJENJA IN REKE VSTAJENJA
Najprej je Svetloba. Svetloba misli in dejanja. Svetloba je trenutek spoznanja, želje in
hrepenenja.
Ko se slednja energija v Svet utripa spusti, zagiba samodejno v gibajoči se strukturi
svetlobnega sijaja.
Energija tega trenutka se pretoči v zbrano Izvirsko sotočje dveh rek – Melet in Sel. Lahko bi
dejali Reke življenja in vstajenja. Dveh mogočnih rek, ki se skupaj združujeta v Izvir, v
katerem se prične popotovanje Vodnega sveta.
Energija Svetloba se spusti v Izvirski tok, kjer se Energija poplesavajoče se giba po strukturi
vodne strukture, iz katere in v kateri, vlada On, vladna struktura Vodnega kraljestva. Ena
mogočna zbrana Energija vsegá, kar je um, čut, razum, predvsem pa zapolnjena silhueta
Božje prispodobe Ljubezni, iz katere se podaja Energija naprej, tudi k vam.
Iz Izvira, iz Sotočja dveh rek Življenja in Popotovanja, kot bi ga lahko opevali, se Energija
svetlobe najprej spusti in zaplava, zapleše in se zapolni ali k sebi namagneti enako z enakim.
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To pomeni, ko je Misel napolnjena z Ljubeznijo, ko je odposlana Energija v namen
vzpostavljena, se prične paritveni ples med Svetlobo utrinka gibajočega se daha in med
kapljevinasto Energijo, ki skupaj, skupaj vrtinčita in ustvarjata prosojno zmes.
V nekemu trenutku se energija nekako ustoliči, postavi in Misel, Čut ali Ljubezen se združi
v Vodno Sirharjuno, ki popelje vsakogar od Izvira do kraljestva popotovanja, vse do tega
časa, tukaj in sedaj.
V IZVORNEMU SVETU JE MISIJA VODNE SIRHARJUNE LJUBEZEN – JE SHRAMBA LE
NAJBOLJŠEGA OD NAJBOLJŠEGA
V Izvornemu svetu, v Izvornemu kraljestvu je misija Vodne Sirharjune Ljubezen. Osnovno
jedro je Ljubezen.
In ko posameznik doseže enako stopnjo ljubečnosti, kot je Ona v Izvoru podana, ga spusti v
sebe in ga prične shranjevati, preobračati in preoblikovati.
Tako nastaja Ustoličenje. Ustoličenje ali gmotna energija Vodne energije.
Vodna energija z različnimi spomini različnega preoblikovanja dobi polnost. Skozi vsako
življenje, kamor se pretoči skozi različne tokove časov in kraljestev, Ona v sebe nabira le
enako, kot je v Izvorni kodi sama.
Zakaj človek ne dosega Izvorne popolnosti? Zakaj prav človek je tako daleč od Izvorne
Sirharjune? Zakaj prav človek ni zmožen Njo dobiti v sebe in postati del nje, postati del
Sveta nesmrtnosti?
Preprosto zato, ker pozablja, kdo v Izvoru je, kaj v Izvoru je in zakaj k Izvoru vedno ga žene
in si željno želi preiti in oditi.
Ko Sirharjuna potuje, je torej nabiralka in shramba le najboljšega od najboljšega.
Samo tisto, tisti košček spomina, kar je v življenju bilo uspešno postavljeno in je bilo
enakopravno z Njeno energijo, se zmore spojiti z Njo in vstopiti v Njo.
Energija sotočja, višje kot hlap, hlapevina vibrira in daleč v Ozvezdnemu času sama sebe
pobira. Ko je konec življenja, ko je konec popotovanja, Energija izstopi, se pretoči v tok
sotočja začasnega pretoka in spi v vodni energiji vsegá.
Si predstavljate, ko košček energije, izmed vsega kraljestva, kar ga poznate, izstopi iz fizične
strukture, se loči in spoji v shrambo vsegá.
Ta shramba ni ločena! Sirharjuna v Sirharjuno se pretoči, se spoji in v skupnemu jedru
miruje, a nikoli ne zaspi.
DOMOV SE LAHKO VRNEMO LE TEDAJ, KO POSTANEMO ENAKOPRAVNI VODNI SIRHARJUNI
Šele, ko na najnižji točki najnižjega poslanstva popotnik, morda kot človek, morda kot
žival, morda kot rastlinica, zmore doseči popolno ljubečo energijo Njej sami, se zmore
odpraviti domov.
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Zakaj šele tedaj?
Zato, ker je to filter, ker je to varovalo, da le zrele duše znova preidejo k Nam, znova
zmorejo oditi drugam. Zmorejo znova doseči nesmrtnost nesmrtnega popotovanja.
Če bi bilo drugače kot je bilo v Izvoru Izvornega daha podano, bi bilo nasilje osnovna energija
nesmrtnega vstajenja!
Si predstavljate?
Energija, ki je večna in neusahljiva, neumrljiva, preprosto gibajoča se v spominu vsegá, si
predstavljate, kaj bi od vsegá bilo?
Vendar, če bi v Izvoru bilo nasilje, če bi Izvorni Bog podal Energijo sotočja sovraštva k vam, bi
sovraštvo prehajalo k Nam.
Vendar, temu ni tako!
Zato imate čustva. Prav čustva, čut in hrepenenje je iskra Sirharjune, ki se pretaka po
Svetlobi daha, ki vstopa v Njo.
Torej, vsak popotnik, ki želi preiti, ki želi oditi, mora postati enakopraven in vlit prav v Njo.
Zakaj je tako veličastna?
Ker je vodna struktura. In le če bi bilo v Izvoru Zemlje enakopravna sopara – Bom opeval
zelo po domače, po vaše, da Me boste razumeli, da Me boste dojeli, bi lahko vsaka duša
prehajala kamorkoli.
Vendar, kamorkoli želite izstopiti, kamorkoli želi duša preiti, je toliko sopare, da se vsaka
energija utopi. Kajti, vsaka energija se zapolni s hlapovino, s hlapi vodne strukture. Kajti,
vsak prostor vsakega časa ima veliko vodovja in vi bi se utopili od lastnega vodovja, energije
vdaha, zraka ali pretoka. Zato človek ne more prehajati drugam. Zato ne more dihati, ker bi
se utopil.
Z VODNO SIRHARJUNO SE POVEŽEMO LE TEDAJ, KO IMAMO POČIŠČENE IN PREOBLIKOVANE
VSE ZAPISE IZ ZADNJEGA ŽIVLJENJA
A enako se dogaja z energijo! Kajti Energija popotovanja samega Življenja je ločena vse do
tistega časa, dokler se pepel, kot telo prašine tukajšnjega časa, ne ustoliči, da ne počisti
zapise in preoblikuje iz zadnjega življenja vsak trenutek v harmonijo ravnovesja, v popolno
Božansko Ljubezen, ne more prašina dobiti v sebe, k sebi in se povezati z Vodno
Sirharjuno.
Poslušajte!
Prah in pepel, rudnina duhá duše, ki jo imate, s katero potujete v temu, tukajšnjemu času
zemeljskega daha, je tista, ki mora doseči enakopravno energijo ljubečega stanja kot je bila
Izvorna Sirharjuna sama.
Človek je tako ubog, da pravi: »Jaz sem lasten bog! Jaz sem vreden prehajanja. Preidem
vedno, kadar hočem, ker sem si zaslužil!«
3

Tako majhni ste. Tako nebogljeni ste. A tako zvedavi, tako radovedni, tako željni, a hkrati
tako osiromašeni.
Ko pepel, ko duša, energija tukajšnjega časa, zemeljskega časa ali kateregakoli drugega
časa Življenja doseže enakopravno stopnjo Energiji Sotočja vodovja, Sirharjunki,
enakopravno vibracijo, se spoji z Njo.
Skupaj ustvarjajo utrip diha, gibajočega se diha Vodovja, pretoka energije, ki ga omogoča
Vodna Sirharjuna preko Sebe, zaradi Svetlobe, ki vstopa in povezne k sebi prašino duhá,
duše, Energije vsegá, iz časa zadnjega popotovanja, morda iz časa predhodnega
popotovanja. Kdo bi vedel, kdaj ste bili le najboljši?
Torej, ko se tri zmesi skupaj povežejo, pride do ustoličenja.
Kaj pomeni, da prah in prašina doseže enako stopnjo Energiji vodovja? Kako se sestavlja? Iz
česa se ustvarja?
Zelo preprosto! Tako zelo preprosto, da se boste morda znotraj sebe nasmejali.
Ko ustvarjate oziroma, ko vas ustvarjajo in ko rastete v maternici, ste tako zelo majhni.
Bom dejal – ščepec prašine. Le en prahec prašine je potreben, da se spoji kapljevina s
prašino, z utripom poveže in nastane gibajoča se celica ali izvorna energija oplojenega
jajčeca. Tako zelo malo.
Potem pa čudežno raste, kajti prašina vstopa, kajti vodovje se doteka, kajti spomini se
povezujejo in utrip Energije diha vedno močneje vstopa v telo. Iz tega se gradi telo. Iz tega
se gradi energija vodovja. Iz tega rastete, da boste čutni in zaznavni. Milostni in sočutni.
Vsak prah je trenutek spomina. In več kot imate spomina, večja in bolj gosta je vaša dušna
energija.
Enako se dogaja s kapljevino. Vsak spomin, ki se zgradi, ki je izoblikovan in k vam nazaj
podan, je v kapljevini.
Si predstavljate?
Kaplja na kapljo, sopara na soparo se prepleta energija, v kateri teče tok Svetlobe, ki jo giba
in povezuje.
PREOBLIKOVATI JE POTREBNO TOLIKO SPOMINOV, KOLIKOR SOLZ SMO ZARADI BOLEČINE
PRETOČILI
Si predstavljate, koliko kapljic – ne Bom dejal, toliko let, kot imate pri vas eno krasno pesem,
ampak toliko spominov, toliko moči, toliko kapljic je potrebno spraviti v harmonijo in ji
dati enakopravni utrip ljubečnosti, da v temu življenju spomin sam sebe preoblikuje.
In tedaj, ko sebe preoblikuje, ni več prašina, ampak se zliva v kapljo. In kaplja v kapljevino se
zliva v mehur. In ta mehur, nastaja vedno večja struktura, vedno večja energija, vedno bolj
mogočna je, vedno bolj polna je. Vedno bolj Božanska je.
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Okoli nje, zelo dolgo prasketajo ali nekako kot megla, kot piš se pretaka energija okoli
vodnega mehurja, ki raste. Zato je tako zelo težko opevati, koliko trenutkov morate pri Vodni
Sirharjuni izoblikovati, jih spremeniti in uravnovesiti.
Ali veste koliko?
Točno toliko kapljic ali spominov je potrebno preoblikovati, kolikor kapljic solzá ste zaradi
bolečine kdaj koli izpustili iz vašega popotovanja, vse do sedanjega časa.
Zato ne sprašujte, koliko časa imam, da sestavim in spojim Vodno Sirharjuno!
Ko bo radost v vas zavladala, ko bo modrost nad vami prevladala, ko boste zmogli izpustiti,
da dobite, boste dojeli moč Vodovja Sirharjunke.
Energija mehurja, ki se na koncu sestavi, se sestavi in samostojno zagiba šele tedaj, ko se
vsaka kapljevina, kot meglica, poveže v strukturo enega toka, ene energije, ene popolne
veličine.
Tedaj nastane spojka ali osnova, nabiralka vseh solza.
Nikoli ne recite, da niste jokali! Nikoli ne recite, da se od srca ne bi smejali!
Vsak trenutek, ko kaplja teče preko Jaza, ko kaplja steče preko obraza, ko kapljica se spolzne
iz vašega Jaza, to je spomin, ki je lahko kriv, da se energija sotočja znova vije z vami, preko
vas in med vas.
Si predstavljate, kakšen mogočen spomin imate sestavljen skozi Sirharjunko?
Vendar, tudi Sirharjunka ali Vodna struktura Vodne energije je osnova povezave za
nadaljnji tok preoblikovanja.
DOBRI IN SLABI SPOMINI, KAKO DOSEČI LASTNO SHRAMBO
Spomini se delijo na dobro in na slabo.
Težki spomini so bolj kot brez leska, kot bolj polni in neodbojni.
Tisti spomini, ki jih shranjuje Sirharjunka kot ljubečnost, pa so kot Svetloba sijaja
identičnega trenutka kot je bil energetski tok, ki je vstopal v Izvir sotočja Izvornega daha.
Torej, v vašemu jedru vaše materije, žal, ni sijaja, ker je sijaj energija strukture, ki je visoko
nad vami, v katerega se spojijo in spajajo delčki, ki jih vi, skozi tok življenja ustvarjate,
kreirate, izoblikujete in podajate iz sebe.
Zato imate skozi življenjsko rast lahko občutek praznine, otopelosti. Ampak le toliko časa,
dokler se zgornji del polja prenapolni in iz vas povleče težki del ali tisto prašino, ki jo pripravi
na preoblikovanje.
Proces, v katerem ste sami, a hkrati nikoli niste sami, je tisto nekaj, kar je najbolj
veličastnega.
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SPOJITEV Z LASTNO SHRAMBO
Ko vi hlastate za vašo lastno shrambo, da želite tisto Zgoraj, kajti to je vaše! Mnogokrat
čujemo: »Shramba je moja in ne tvoja! Bog vrni mi shrambo!«
Dragi moji, nič ni od Boga, ker je vse od vsakogar! To morate vedeti!
Vendar, kako povleči shrambo? Kako jo doseči? Kako naj vam jo damo, ko pa odbojno
vibrirate?!
A le tisti, ki v sebi čutijo toplino, toploto ljubečnosti, ljubezni, sprejemanja, preoblikovanja
in ne obsojanja, zmorejo hitreje preoblikovati zapise.
In v nekemu trenutku, ko človek dozori, se nad njim odpre najprej Svetloba, svetloba
močne, rumenkasto zlate kristalne energije, ki se spusti nad njim navzdol. Kot bi prelila
telo. Kot bi ga odela. Se čuti energija, kot bi bil polit, kot bi bil potopljen v vodno energijo.
Kot bi vas nekdo prijel in iz kopnega postavil v morje in znova nazaj.
Marsikdo bi dejal: »To so hormoni. To je mena.« To je marsikaj takšnega, kar poznate v
izgovorih.
Vendar, dragi moji, ko se takšen pretok naredi, v vaši notranjosti se pretaka ljubezen, le
tista globoka hvaležnost, ki jo čutite, ko občudujete Mater naravo. Ko res začutite
hvaležnost, da ste, to, kar ste. Ko začutite znotraj to popolno povezanost. Ko znotraj
začutite harmonijo in ljubezen, od katere padete na kolena. Ko kričite, ko jočete od vsegá,
kar ste.
Takrat je točka spajanja. To je tisto nekaj, kjer ste v nižini enakopravni Višini.
Višina vas ves čas čaka. Vaša shramba je vaša energija, ki je na najvišji točki vaše avre, vašega
čutenja. In vaš čut je vaša energija, ki pluje tako visoko, da prehajate do točke lastnega
Usojevalca ali Usojevalke – Najvišje, Najvišje kronske vaše in dominantne.
In prav Ona, vaša Usojevalka, ki jo imate je tista, ki skriva vašo Vodno Sirharjuno.
BOLEČINO NAM DAJE GLOBINA, NIKOLI VIŠINA
Zato, dragi moji, nikoli ne preklinjajte nad Tistimi, ki so nad vami, ker Oni niso krivi, da ste
vi živi! Oni niso krivi, da ste vi gibljivi! Oni niso Tisti, ki vam dajejo bolečino in trpljenje!
Oni so vam podpora in čuvaji vsega tistega, kar bi Globina Zemlje z veseljem pogoltnila.
Ko vas popade jeza – ne obrnite se proti Nebu in ne žugajte s pestmi, da Smo krivi Mi, da
so krivi Oni! Da je krivo Nebo! Neee.
Krivo je telo! Krivo je tisto, kar je okoli telesa in kar je spodaj, pod telesom. Pepel. In tisti,
ki skrbijo za vašo najnižjo točko upepeljenih, pogubljenih, ugonobljenih, okostenelih
ostankov in zaostankov.
Globina, dragi moji!
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Oni so tisti, ki vam dajejo bolečino! Oni so tisti, ki vam dejansko podajajo grenkobo
dogodkov in hlastajo za kapljevino! Ker kapljevina, ki jo imate v telesu, je edina energija,
kateri oni zmorejo doseči, po kateri oni zmorejo poseči, s katero se zmorejo preplesti, če
jim sami odprete telo!
Ob rojstvu ste zaprti. Ste kot mali jajčki. Ste tako majhni in nebogljeni. In ste tako varovani.
Čez čas, ko rastete, morda postanete pretkani. Morda postanete radoživi. Morda postanete
igrivi. Kdo bi vedel, kaj želite postati?
Vendar, tisto, kar je življenje, ste vi sami. Zato opazujte tok energije, ko se povezujete, ko
molite, ko prosite. Ko opazite piš hladu, ki se pretaka lahko od rajnih, lahko od
okostenelih, lahko od takšnih ali drugačnih.
To je tisto, kar lahko vstopi v telo in se spaja z vašo energijo. In v telesu nastane hlad. V
telesu nastane ledenična energija. Ledenična energija okostenelosti, nečutnosti,
nespoštljivosti,
grabežljivosti, dokazovanja, izkazovanja, egota. Vsega, kar je
nemoralnega, vsega, kar ni harmonija, spuščate in dopuščate v sebe, ko tako mislite.
In ko misel dá željo, dá utrip, dá energijo, se telo odpre in k vam pristopajo preizkuševalci
Zemlje, Globine, zaostankov in vsegá, iz česar je morda človek sestavljen, iz česar je morda
žival sestavljena. Iz česar je pravzaprav duša določenega prekata postavljena.
Ko boste prihodnjič se jezili, se obrnite navzdol v Zemljo in žugajte s pestjo Zemlji! Kajti tam
je tisto, kar vas preizkuša!
Energija vodovja ni spodaj, ker ni obtežena.
Energija shrambe Vodovja in sotočja je Zgoraj. Ampak, tam je Ljubezen, ker je Izvorna in
Enakopravna. To je tisto nekaj, kar morate vedeti, česar se morate zavedati. In je filter
prašine, torej filter trenutkov iz tega življenja, ki jih dosegate.
Vsa moč vašega popotovanja je v vaši dlani. Ne v Božji dlani! Ne v tistih, ki so za vami, ki
stojijo za vami, ker le shranjujejo spomine vsegá, kar ste lahko predhodno bili, kar so lahko
drugi bili, ki vam dajejo podporo, ki vam dograjujejo telo.
Zato pazite!
Ne obsojajte in ne žugajte, ko slišite glas, ki vam govori, ki vas graja. To ni glas Svetlobe. To
ni glas Toplote. To ni glas Ljubezni!
To je prvi pokazatelj, da vam ne želi odpreti energijo srcá, da bi izstopili in se z Vodno
Sirharjuno spustili, pretočili in zapustili eter popotovanja živega življenja.
KAKO PREPOZNATI GLAS VODNE SIRHARJUNE?
Ko čujete glas Vodne Sirharjune izgleda takole:
Si predstavljate, ko se potopite v vodo, ko je v zamolklosti, ko govorite: »Blom, blom,
blom, bom.«, ko se pod vodo oglašate – točno tako se čuje Njen glas, ko vam Vodna
Sirharjuna govori.
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Le Ona je voda. Le Ona je Tista, kjer slišite Njen spev.
Prav naučite se slišati Njo!
Potopite se v banjo, v vodi in govorite: »Blom, blom, blom, blom.«, boste čuli. Ujeli boste
zvok gibanja. In tedaj boste dojeli, kateri glas je Vodna Sirharjuna.
Prah in pepel, ki vam tako rad ponagaja, ki si vas tako željno želi, se povezuje z egom, s
temperamentom. Je tako, kot bi se postavil ob vaše telo in dejal: »Hm, tole boš naredil? O, a
kar tole? Eeh, pa neeee, no! Pa to ni dobro! Pa kaj boš tooo? Daj, naredi to!«
Razlika! Vas dobesedno zavaja!
In potem se najdete, se najdejo in se bodo našli: »To je Bog, ki me preizkuša!«
Ali veste, kaj Naša Lanjuška pravi?
»Seveda, Bog ima časa na pretek in vsakogar malce »viju viju viju«, ker drugega dela nima!«
Ampak, preprosta obrazlaga, a zelo modra! Vsi otroci vedó, da je temu tako!
Kajti, do Jedra Boga pridete šele tedaj, ko ste enakopravni Bogu Samemu, Izvornemu.
Torej, tedaj se povezuje Bog. Torej, tedaj se poveže Ljubezen. Prav tedaj se morda celo
pogovarjate z Bogom.
Bog je v središču središčne točke Jedra samega!
Ko se prebudi, se jedro iz Njega izpusti in Bog se pretoči nad vas. Torej, ko vi DOZORITE, ko
ZADNJE ŽIVEČI DOZORI, ko ZASNOVNIK DOZORI, ko ZASNOVNIK DOSEŽE ENAKOPRAVNOST
BOGU SAMEMU, se Izvorna koda Energije jedra prebudi, se zavrti in se iz njega izpusti.
Tik za tem se zasnovnik pretoči za njim in zmore vstopiti v jedro mehurčkastega stanja.
Tik za tem se okoli njiju zlije Vodna Sirharjuna, ki shranjuje blisk in energijo prvotnega
stanja.
Ko se doseže ta energija, se ustvari Sirharjuna, aktivirana in Božja, ki se obrne in iz Sebe
Iskro izpusti, da se pepel, prah in prašina človeškega jedra končno prebudi.
Energija duše, pepela in prašine se zavrtinči in ga Energija vodovja Sirharjune v sebe, za
sebe, okoli jedra, Božjega, v katerem je zasnovnik, zmore oviti. In ustvari se silhueta, ki je
pripravljena za sprejemanje najtežjega od najtežjega.
Vodna Sirharjuna je tehtnica, ki odpre, ko odpre, ob pravemu času, trenutek tehtanja za
zadnjo dušo okostenelosti.
Najbolj veličastna, najbolj žlahtna okostenela duša, ki je tako simpatična, ki je brez vsegá, le
okostnjak, ki se zmore razpustiti in se v Vodno Sirharjuno spustiti. Takrat se zmore ta duša
spojiti in v grobem ali v popolnosti je ustvarjena energija za premik modrosti.
Energija vodovja je tista, ki nad vami stoji, ki je ustoličena v vsej svoji popolnosti, ki se obrne
na fizično telo, ki ga imate in iz njega aktivira tiste deleže, ki so vredni spajanja nje same,
njega samega, tistega nečesa, kar je Zgoraj Izvornega.
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Iz telesa pobere spomine ali delčke kot so čustveni duh, kot je energija misli, energija
dotika, energija deležev, ki so opora, podpora in čast. Tako se spoji in povezuje v sebe vse,
kar je vredno, iz česar se želi izoblikovati.
Vodna Energija je sito Modrosti, ki loči, kaj sprejme in kaj ne sprejme iz zadnjega
popotovanja. Tu se boste našli, ker tudi vi prehajate v točko zadnjega popotovanja. Morda
nekateri predzadnjega. Vendar, ne še čisto popolnoma vsi zadnjega.
Kar ostane, se razblini in razpusti. To je prašina za novo nastalo telo, za novo nastalo
energijo, ki pojde v novo rojstvo novega popotovanja.
Če pa v času življenja zmorete doseči prav to spajanje, vsega tega, kar Sem vam opeval, pa
postanete Modrec Veličine in Božanstva.
Torej, če v času živega življenja dosežete takšno stopnjo sestavljanja, vam Vodna
Sirharjuna odpre povezave do lastnega doma, Izvora popotovanja, od koder je prihajala –
iz Izvira, iz Reke Življenja in Popotovanja, Diha in Utripa.
Torej, to je točka, preko katere se zmorete povezati z Njenim domom, z Njenim prvobitom, z
Njo samo, ki je to, kar je.
LJUBEZEN JE VRH VSEGÁ, JE UTRIP VSEGÁ, JE POVEZAVA DO PREHODA V NESMRTNOST
Hlastate po nesmrtnosti. Željni ste ljubečnosti. Željni ste popolnosti. Željni ste duhovnosti.
Željni ste doma. A potrebujete le tisto malo, tisto malo iskro, ki ji pravimo Ljubezen, ki daje
Življenje.
Ljubezen pa je vrh vsegá. Ljubezen je utrip vsegá. Ljubezen je tista Iskra Energije, ki preko
vse te zgornje sestavljanke, ki Sem jo, ki Smo jo opevali in sestavili, medsebojno poveže v
kompaktno gmoto, ki se odmakne iz zemeljske ujetosti.
Odpre se ji kanal. Odpre se ji portal. Odpre se ji povezava do prehoda v nesmrtnost.
Energija, ki je spojena, se pretoči v prostor, kjer se zmore zapolniti z energijo tamkajšnjega
kraja, prašine, z Duhom Energije, magme, Planeta, kamor se pretoči.
Tam se energija sotočja vodovja zapolni s frekvenco in energijo tamkajšnjega daha, pretoka,
vodovja. Tam se vdahne in se pranski duh obudi, ki daje energijo ljubečnosti za vse večne
dni. Tako se materializira. Tako se energija lahko ustoliči in postane novo, odraslo telo.
Nikjer drugje ni potrebno rojstva, da dosežete nesmrtnost, da dosežete polnost.
Vse se pričenja le tukaj, kjer ste živi čisto sami.
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TEHNIKA: KAKO SE POVEZATI Z VODNO SIRHARJUNO (posnetek 46:46)
Kako se povezati z Vodno Sirharjuno, da vam pomaga, da vas poveže z Ljubeznijo, da vam
prebuja in daje svojo dlan, je tako zelo preprosto.
Ledvica so energija, ki pretakajo energijo filtriranja vaših čustev.
Ko misel usmerite na ledveni predel, ko samo pričnete zaznavati energijo
ledvic, se prične vrtinčenje energije.
Ko misel obdržite na ledvicah se prične kroženje strukture vodovja
znotraj ledvenega predela.
Ko energijo pričnete širiti in jo raztezati po telesu, se prične polniti
energija v spodnjemu delu, kot vrtinec.
Ko se energija vrtinca prične dvigovati, se pretakati navzgor in ko
obdržite misel na ledvenem predelu, na ledvičkah, se prične ustvarjati in
kopičiti voda v notranjosti vaših ust.
Energija vode, sotočja ali aktivacija, da zmorete sebe predvsem povezati
ali začutiti energijo v ustih.

Ko se prične tvori vodna struktura v ustni votlini, je to prvi trenutek, od katerega gradite
potem naprej.
Ko zaznate, ko čutite, da se vam prične energija vodovja točiti v ustni votlini, pomeni, da
ste povezani z jedrom vodovja znotraj sebe.
Tedaj zaprite usta in obdržite kopičenje energije.
Jaz Bom sedaj, seveda, govoril, ker drugače vam ne morem obrazložiti, ker Me ne boste čuli.
Imate zaprta usta in zbrano energijo, ki teče in se kopiči v ustni votlini. Obdržite in jo
gostite.
Ko imate občutek, da imate premalo vodovja, zopet mislite na ledvica, na ledveni predel in
opazujte, kako se razteza energija in se avtomatsko prične tvoriti in kopičiti energija v ustni
votlini.
Energija se gosti, vedno bolj intenzivno. Kot bi dim gostili v ustni votlini.
V nekemu trenutku boste zaznali gibanje znotraj, v ustni votlini. Kot bi nekdo zaplaval. Kot
bi duh od duhá vodovja zaplaval.
Pustite in opazujte.
Bodite usmerjeni ali, pri vas preprosto pravite »sfokusirani«, Jaz Bom dejal, osredotočeni
znotraj v to energijo, v center. In v nekemu trenutku boste zaznali spiralo. Odpira se spirala
znotraj vaših ust.
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Prav tako v širino se pretaka in
najnižji oziroma središčni center se
počasi spušča skozi vaše grlo, skozi
vašega zasnovnika, skozi vaš predel,
vse v popkovni del, v točko
popkovnega dela, kjer se v točki
popkovine, ki je povezava z Vesoljnim jedrom, signal odbije v mehur.
Iz mehurja, kjer se zbira energija, kjer se znova obudi energija, se od nje
odžene snop svetlobe, direktno v češariko. Češarika je možgan duše.
Sami po sebi ne smete vstopati. Vendar, Svetloba vodovja se odbije na
češariki in je tako kot snop. In gre snop, kot vrtinec, kot lijak v širino visoko
navzgor.

Nad vami se prične odpirati portal. Portal, ki teče v višino. Najprej v širino, do širine vaše
avre. Nato pa visoko, visoko navzgor.
Energija portala seže visoko nad vami. Tam, kjer je vaša shramba Energije vodovja.
V neki točki pridete kot do oljnega madeža, navideznega oljnega madeža, kjer se giba
Vodna Sirharjuna najboljšega dela ali tista vaša shramba. Na vrhu kanala se zlije ta energija
in se kot oljni madež pripne na ta portal. A le vaša, izmed skupka vsegá.
Ko je ta energija kot olje, kot membrana ustvarjena, se od Njene Višine, od Njene Veličine,
od NJENE češarike, od NJENEGA zbranega možgana, energija spusti nazaj, direktno v
češariko VAŠEGA FIZIČNEGA deleža ali njenega drugega dela možgana.
Takrat se začuti – v nekaterih momentih se bo zlila skozi, v nekaterih pa se bo prelila in se bo
naredila kot strešica in se bo kot lijak pretočila v nasprotni meri, točno v širino, kjer se je iz
češarike pričel ustvarjati ta lijak.
In tako se preko češarike ali tega lijaka, ki se zlije
v notranjost njega samega, poveže in se pretoči
skozi vašega zasnovnika, ki je zadnje živeči in se
naprej spusti v predel popkovine, kjer se od
popkovine vaše, vašega telesa odbije signal v
vaš mehur, kjer se zavrtinči energija in se
pretehta.
V primeru, da ste enakopravni Njej, vam Ona iz vas pobira vse, kar je za Njo dobrega in se po
temu nivoju lahko vedno bolj približuje vam.
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V primeru tehtanja, da v vas ne najde nič za Sebe, se
preprosto proces odvrtinči, se iz mehurja spusti odbojno do
popkovine znotraj. Potuje, kot bi se pobirala nazaj v obratni
smeri, skozi zasnovnika, mimo češarike v lijaku visoko
navzgor. Se zlije nazaj v membrano in se kanal, portal znova
zapre navzdol.
To je edini način, kjer vi sami sebe lahko stehtate in povežete z lastno shrambo in vidite,
kje pravzaprav ste.
DARITVE KOT POMOČ ZA POVEZAVO Z VODNO SIRHARJUNO
Današnje daritve pa Smo namenili – v vmesnemu času, se pravi, da se bo energija približala
vam ali spustila bližje vam, do ovoja avre ali morda še bližje, zavisi, kako boste rasli v času
fizičnega življenja.
Tehtanja se namreč odvijajo, ko je konec življenja.
Vi pa ste živi in gibljivi in lahko sebe spajate in povezujete. In v sebe ustvarjate in spajate
najprej Vodno Sirharjuno, se pravi, in skozi to zmorete doseči enakopravnost enakega
pola.
V primeru, da zmorete Njo dobiti na sebe, se bo v nekemu trenutku Svetloba zlila nad
vami. Imeli boste občutek kot, da ste se potopili v samo vodno gladino. Kot bi vas nekdo
potopil v morje. Svetloba, toplota vas bo prelila in vas obvila.
In šele tedaj boste dojeli, kdo pravzaprav ste. Kam se pravzaprav vračate in kdaj končno
zmorete preiti tudi domov.
Ko najmočnejšo vez zgradite z Vodno Sirharjuno, je to vaša zmaga! Zakaj?
Ker je Ona Tista, ki zmore spajati vse, kar Smo vam, kar Sem vam prenesel v opevanju, vse
do vašega ustoličenja.
V primeru, da v življenju ne zmorete sebe stehtati – ne obremenjujte se s tem! Zakaj?
Ker zato so drugi, ki vam zmorejo tehtati, vam pomagati, vam podajati, vam izoblikovati
določene zapise.
PREKO KARMIČNEGA LUŠČENJA JE OČIŠČENA VSAKA KAPLJA DAVNINSKEGA SPOMINA
Mnogi ste se očistili davnine preko karmičnega luščenja. In tudi vsaka kapljevina spomina
je očiščena.
Vendar, ljudje, moji zlati, dobri ljudje – ne smilite se sami sebi in ne glejte na čas, koliko
časa je od vašega karmičnega luščenja od posameznika! Ali je leto? Ali je dve? Ali je tri?
Točno toliko je, kolikor ste si zmogli ustvariti že na novo obtežitev in spominov in utrinkov
iz tega življenja.
Vendar, to je dobro, ker to vam je rast. To vam je modrost. To vas žene naprej.
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To je tisto nekaj, kar vas premika, kar vas postavlja in dela velike. Dela polne.
Ko si štejete čas, ali je leto, dve ali tri od karmičnega luščenja, vas moram, žal, malce
oklofutati. Zopet sami sebi narekujete tempo. Iz malih zapisov, si zaradi neharmonije, če jo
ne zmorete ustvariti v sebi, ustvarjate nove obtežitve in stopate nazaj.
Vendar, karmično luščenje je namenjeno, da stopate naprej, da se davnina odcepi,
uravnovesi in zapečati, da sami zmorete sebe skozi to življenje, tukaj in sedaj, pripeljati do
točke Usode.
Vodna Sirharjuna je ena izmed najbolj dominantnih in glavnih Usojevalk. Vi sami ste sebi
usojevalec.
Torej, ne kremžite se nad Nebom! Kremžite se nad seboj! Kremžite se nad tistimi, ki vam
vedno znova dajejo nazaj spotike, da boste spregledali, da boste končno postali veliki, tako
kot Mi. Tako, kot Smo vsi nekoč bili.
Tedaj bo Naša sreča popolna! Kajti, skupaj bomo dosegali stopnjo popolnega Razsvetljenja in
skupaj se lahko kot popotniki znova vrnete domov.
TEHNIKA: HITREJŠI NAČIN AKTIVACIJE ENERGIJE VODNE SIRHARJUNE (posnetek 01:01:08)
Še hitrejši način za aktivacijo energije je, ko si postavite enkrat to tehniko skozi, boste
samo pomislili na ledvica. Začutili in videvali boste ledvica, v katerih se prične
transformirati energija.
In tisti, kateri imate šibka ledvica, se bo skozi to pričela energija obnavljati, regenerirati.
Se pravi, ko se energija okrepi, se materična ledvica OSVOBODI.
Ne shranjujte žalosti. Ne shranjujte žalosti, bolečine in nemoči v ledveni predel, kajti sami
ste si krivi, da ste, kot ste! Sami ste si krivi, da ste si postavili, kot ste si!
Ni pomembna davnina! Davnina je. Vendar, davnina brez vas je praznina. Torej, bodite
hvaležni, da ste, da jo imate. Kajti, prav skozi to se zmorete dokazati in zmorete dobiti najbolj
glavno in dominantno vlogo kot zadnji živeči, da boste lastno zmago imeli v lastnih dlaneh.
Največja vrednost, največja lepota je, ko zadnji živeči, kot zasnovnik, zmore enakopravno z
Jedrom Boga Izvora vibrirati z Vodno Sirharjuno, zmore skupaj ustvariti popolnost.
To je tisto nekaj, kar je vredno!
Vendar, vzemite to življenje kot čarobna pravljica, v kateri lahko spreminjate sebe, skozi
katero lahko izoblikujete sebe, skozi katero se zmorete skozi tok vodovja povezovati z
življenjem.
KO ZNOTRAJ SEBE ZAČUTIMO VODNO ENERGIJO, BOMO ZAČUTILI TUDI DIHANJE NARAVE
Ko vi znotraj sebe začutite Vodno energijo, boste na vsem lepem okoli sebe, iz Narave,
začutili dihanje Narave. Energija Narave diha tako, kot bi se premikala. Kot bi se v valu
vodovja gibala.
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Takrat boste zaznali Njeno piš, Njeno Energijo, ki se zliva kot vsak mehurček znotraj sebe in
je okoli vas, okoli vaše avre, v vaši avri aktivirana energija življenja.
Kadar gledate v vodovje ali gledate v nebo, se pravi, kjer kapljice padajo na travó, na travo,
na zelenje, na življenje, pred vami, okoli vas opazite drobne pikice drobnega diha, vodne
kapljice, kjer narava diha, kjer se narava giba.
In enako izgledate vi, čisto sami.
Ko kapljice medsebojno povežete, se sestavi ena kapljevina. In tako sestavljate sami sebe.
Ko zapazite ta utrip teh kapljic, poskušajte zadihati z njimi.
V trenutku, ko boste zadihali z njimi, z lepoto teh kapljevin, boste začutili moč lastne duše
Sirharjune.
Sirharjuna je v popolnosti povezana z vodovjem, vodno energijo izven vas, ki je okoli vas,
ki jo daje prostor Zemlje in življenja.
Tako kot Sem predhodno dejal, ko se skupek vsegá pretoči v tuji eter, v prostor, se prašina
zapolni z magmo, se vodovje zapolni s hlapovino, s tistega nečesa, kar ima tisti kraj, tisti
planet. Tako je zapolnjena tukaj.
To Vodni Sirharjuni daje pečat, da vam ne pobegne, da hkrati filtrira in obdrži v polju življenja
vse od vsakogar.
Zato se radujte življenja!
Zato bodite hvaležni za to, kar ste, ker v lastni dlani imate moč lastnega
življenja.
Dokler se je ne zavedate, ne boste vedeli, da je to vaša karma. Kajti,
karma je le spomin, ki je negibljiv v sotočju dveh rek Izvornega duhá.

Tako zelo preprosto, če le zmorete skozi tok dneva opazovati, ali ste iskreni ali ne!
POMEMBNO JE BITI ISKREN, BITI LJUBEZEN, ZAČUTITI SAMEGA SEBE
Najtežja naloga – biti iskren!
Biti iskren. Biti ljubezen.
Vendar, kadar ste iskreni, lahko spečete, lahko bodete, lahko sovražite ali pa ste sovraženi.
Kako to narediti?
Začutite sebe in začutili boste vse okoli sebe.
In ne bojte se!
Ker, ko se bojite, prebujate strah in ste daleč od ravnovesja Ljubezni. In hranite Temo.
Dajete nižini moč energije življenja.
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Kako se izraziti?
Samo pomislite, vdahnite in si recite: »Kaj bi jaz ta trenutek iskreno povedal?«, ali povedala
ali karkoli, pa si ne upate, ker veste, kaj vam sledi? Ker veste, da se pripravljajo posledice, ki
vam sledijo.
Kaj je največja posledica?
Izguba službe! Izguba suženjstva! Izguba partnerstva. Izguba denarja. Izguba premoženja.
Izguba nečesa, kar vam ne daje nesmrtnosti.
Nič od tegá ne nesete s seboj!
Zato vdahnite in si recite: »Kaj želim povedati? Česa se bojim? Kaj bom povedal/povedala?
Bomo spregovorili!«
In točno tisto spregovorite!
Skozi tisto se pripravite na posledice, ki vam sledijo, kajti nekoga boste zbudili, nekoga boste
premaknili, nekoga se boste znebili. Nekoga boste pahnili v prepad, da bo pričel hlastati za
zrakom in se bo morda zbudil! Da bo ob padcu začutil bolečino. Da bo ob padcu dojel, da je v
zmoti in da mora nekaj storiti, da se premakne, izmakne, izgine bolečina. Zato se bo pobral,
vdahnil in pričel graditi svojo popotnico. Ker to je klofuta, ki jo date.
To je premik. To je energija, s katero premikate, s katero bodrite drug drugega. Ker ljudje
otopevate, se ujamete v ujetostni energiji smrtnosti.
Pomislite, kaj bi želeli nekomu, ki se ga znotraj sebe bojite? Vsi imate nekoga takšnega!
Ali v službi. Ali med domačimi. Morda celo med prijatelji.
Jaz ne vidim, da bi bil kdo sovražnik, ki bi vam sledil v večnosti.
Jaz vem, kaj si želim povedati in vam na glas tudi spregovorim.
Verjamem v vse vas, da boste zmogli biti najlepši, najboljši in najpopolnejši, da se boste
zmogli skozi to življenje spojiti z Vodno Sirharjuno in vstopiti med Nas.
Rad vas imam.
Sedaj pa vam privoščim malce premora.
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DRUGI DEL: VPRAŠANJA IN ODGOVORI
Takole, sedaj je čas, da se znova povežemo nazaj v vaš drugi del, ki je pravzaprav prav tisto
razčlenjevanje ali nekako razdeljevanje, preoblikovanje ali še malo tolmačenje prvega dela.
Tako, da, lepo, lepo pozdravljeni iz Moje strani, iz Naše strani, iz vseh različnih smeri. Tako
kot pri vas, se še malce umirjate, kot tudi pri Nas se ravnokar še nazaj povezujemo.
V drugemu delu je prostor za vaša vprašanja. Tako, da, kar izvolijo s prvim vprašanjem na
površje.
»Hvala za besedo.«
Jasara.
»Nekateri pravijo, da ima voda spomin in skušajo to na različne, znanstvene načine
dokazati. Kako je s tem? Kaj je pravzaprav v resnici res?«
Spomin je pravzaprav energija, ki se kopiči, preoblikuje ali ustvarja. Tako skozi življenje v
življenje prenašate spomine, ki se vlivajo v energijo tudi vodovja.
Preko vodne strukture lahko opazujete energijo. Tok njene energije.
Tako kot, če ji pojete in iz srca podajate ljubečo energijo, se struktura vodovja preoblikuje v
mehkobo zvezdic ali planjav.
Kadar energijo agresivno usmerjate v vodo, se bodo naredile raztrganine – zavisi, s kakšno
energijo čustev, misli podajate energijo naprej.
To je tako, kot bi rožico vzeli in eni rožici opevali, da je lepa, da je popolna, bi ji podajali čisto
energijo ljubezni. Ta roža bi cvetela.
V nasprotnemu delu bi drugi rožici govorili, da je grda, da je grozna, da je nepomembna, da
je nična, da je nesposobna. Se pravi, energijo drugega spektra. Takšna rožica bi usahnila.
TEHNIKA: PREKO SLINE LAHKO PREVERIMO SVOJO ENERGIJO VODNE STRUKTURE (posnetek
2:54)
Enako se dogaja z vodovjem.
Vendar, kako preveriti energijo strukture, kakšno imate v sebi?
Vzemite slino. Slina je osnova za vas.
Pri vas vam vzamejo slino za koncept, pregled, koliko imate simpatičnih bakterij in takšnih
virusov ali kaj takega.
Vendar, če vzamete slino ali pljunek in v temu delu, se pravi, ga daste lahko, ali v strukturo
izvirne vode ali pa samo opljunek in pričnete mu peti, mu opevati, se bo opljunek, zmes,
struktura, pričela spreminjati.
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Vendar, sam opljunek nosi osnovo spomina strukture.
Če ga zamrznete in ga daste pod analizo, bo nesel osnovno informacijo, kje in kakšen
spomin pravzaprav shranjuje vodovje ali vodna struktura.
In če boste opljunek nekako pregledovali, boste videli, da se ravno tako spreminja kot vi.
Kadar ste v harmoniji ljubezni, v popolnosti, v tej popolni božanski energiji, boste videli
rože, ki nastajajo.
Kadar boste jezni in besni, vas zna struktura vašega opljunka prav osupniti.
Tako se lahko pregledujete, če ga malce zamrznete in pregledujete pod vašim, morda
mikroskopom. To otroci radi počnejo.
TEHNIKA: PREKO SLINE SI LAHKO SPREMENIMO ZAPIS NAŠEGA JEDRA (posnetek 4:37)
Lahko pa ga daste v strukturo in mu namenjate ljubezen, se pravi, mu pojete, ga nekako
navdihujete in istočasno, ko spreminjate strukturo samega vašega izpljunka, se spreminja
zapis vašega jedra.
To pomeni, da tako kot v kozarec lahko mantrate. Mu lahko opevate zvok. Mu lahko
podajate ljubezen ali ga samo občudujete, energijo podajate v strukturo vodovja.
Če takšno strukturo, kozarec vode spijete, se začne spreminjati zapis.
Vendar, to ne pomeni, da boste najprej zelo jezični, zgovorni in striktni v preziranju ali v
pikanju, potem pa boste se odločili, da boste pa podali v globok kozarec veliko ljubezni, da
boste oprali svoje jezike! Nikakor to veliko ne bo pomagalo! Se pravi, na to bodite pozorni!
Vendar, opljunek vam je osnova tistega zapisa, tistega časa, tistega obdobja, v kateremu se
nahajate.
»Zakaj vodni tokovi slabo vplivajo na naše spanje in bivanje v hišah?«
Zelo preprosto, ker vodni tok je pravzaprav energija, ki se spenja z vodno strukturo tukaj, v
telesu. Kar pomeni, da se enako namagneti z enakim.
Tako, kot Smo opevali, ko se luščite, ko izpuščate energijo vodovja iz sebe, se pravi, energijo
spominskega deleža, se shranjuje v tej Sirharjuni, Čisti Energiji Zgoraj, v drugemu delu, ki je,
nje same pa je Tema, težina ali globina nečesa, kar je še potrebno zapisati ali izoblikovati.
Tako, da, predvsem je pomembno, da energijo daste na fokus Zgoraj.
Se pravi, na Svetlobo, na Energijo in poskušate to energijo zaznati, začutiti. In ko se vi z
mislimi povežete ali jo začutite, se odbojna membrana frekvence lahko odbija spodaj, vas
pretaka ali ta vibracija premika, se lahko pretakate v strukture vode Zgoraj, hkrati začutite
enako frekvenco na zemeljski energiji in v katerokoli strukturo vode lahko vstopate.
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Še nekaj Bom dodal. Vidim, da vam zna biti to še malce simpatično.
Se pravi, ko to energijo spustite skozi sebe, se ta frekvenca zliva v vaši strukturi vode. Vaša
energija vode se povezuje z energijo Narave. Energija Narave pa je tista, Mater Narave, ki
shranjuje v sebe in dopolnjuje z vodno strukturo.
TEHNIKA: KAKO SPREMENITI, PREUSMERITI VODNE TOKOVE POD SEBOJ (posnetek 7:44)
Tako lahko spreminjate tudi tokove, ki plujejo pod vami, med vami, okoli vas ali preko vas.
Tako imate lahko vpliv.
Ko vi zaznate tok, se vi lahko povežete z Materjo Naravo in lahko počasi zaznate, kje teče
energija toka vode pod vami, pod domom, okoli doma – kjerkoli, se mu lahko izognete. Ali
pa postopoma celo naredite pretok, da se potok, reka, struga, karkoli, pač, teče spodaj,
pretoči drugam.
Tako kot vsaka reka ima svojo strugo, jo lahko izgloda in se pretoči drugam. Enako lahko
naredite tudi vi s tokovi tik pod seboj.
»Kaj se dogaja pri potopih v globino morja in v njegovo spokojnost? In kaj pomeni strah
pred tem? Včasih človek celo izgubi center za ravnovesje.«
Mmm, obožujem globine vode! Rad se potapljam. Še rajši se stapljam z osrčjem. Hm, lepo
Moje področje!
Ko se nekdo spravi potapljati, je bistvo vsegá, da najprej začuti veličino širine vodovja ali
Matere Vodovja.
Se pravi, prvi pristop, spoštljivi pristop je tisti, kjer ga energija polovi in spusti v svoje
okrilje.
Ljudje, ki z jezo vstopajo v vodo in se potapljajo, ki so nervozni, ki so takšni in drugačni, ki
niso v harmoniji, ki se morda s kom še sporečejo in se potem z vso jezo, gnevom in
bolečino spustijo v vodovje, ne bodo zmogli ustvariti vezi s tokom življenja vodovja.
TEHNIKA: KAKO SI POMAGATI PRI POTAPLJANJU, KADAR NAM POSTANE SLABO, IMAMO
OBČUTEK NERAVNOVESJA, VRTOGLAVICE (posnetek 9:51)
Zelo preprosti trik!
Predno vstopite v vodo, ne meditirajte, ampak zaprite oči, naredite pranski vdah, obrnite
dih okoli sebe in ga spustite v osrčje.
Torej, skozi nos ga dvigujete. Istočasno
skozi tretje oko. Okoli možgana. Skozi
grlo v pljučni predel, kjer zrak zadržite.
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In po določenemu času se zrak prične spuščati v prerezu
navzdol v notranji trebušni del, čisto do popkovnega
predela.

Ko popek prerežete, se pravi, ko se predel popka – malo
Bom vstal, se pravi, ko se predel popka prereže s hrbtnim
predelom in središčno osjo, dobite stičišče, v kateremu se
nahaja osnovna energija ali center, ki je tako kot, hm, kot
pri vaših ladjah kobilica, ki drži energijo v ravnovesju.

Zgornji del nje same, kot jambor, pa je v vrhu češarike.
Torej, ta predel.

Kako ustvariti, ko vam v vodni globini postane, ali slabo ali izgubite občutek ravnovesja?
Pomislite samo na ta, zgornji predel
češarike in začutite po tej vezi notranjost,
do najnižje točke. Kot bi dali ta, to kobilico.
In to je prav v predelu popka, ta središčni
del.

Ko zaznate to, pomislite samo na ta predel te kobilice ali te usedline in v trenutku se bo
energija vsega ustoličila. In prenehalo se vam bo vrteti.
In ko samo mislite na to, na ta predel tega strukturnega dela, se vsa energija zbalansira kot v
ravnovesje. In tako lahko nadvladate omotičnost, nejasnost, se pravi, izgubljenost, občutek
lebdenja in neravnovesja.
Samo ta središčni del kobilice.
»Ko pretakamo solze bolečine, kaj se dogaja z Vodno Sirharjuno in kako te davninske
zapise sharmonizirati?«
Vodna Sirharjuna prenaša spomin, ki ga je dobila v neravnovesju zaradi bolečine drugih, ali
pa zaradi nečesa, kar je nekdo nekaj postoril, morda tudi nekdo, ki je z Njo v simbiozi živel in
soustvaril določen mit, legendo določenega obdobja.
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Bistvo vsegá je, da vsaka energija v središčnemu delu
najprej zazna središče, njeno središčno os.

Se pravi, če pomislite na Sirharjuno, ki je tako telo kot vi sami, vendar polno, čvrsto in
puhteče. Se pravi, ni kompaktno tako kot vi, ampak puhteče, saj toplota se preliva z energijo,
ki se giba v njeni notranjosti, se pravi, se v njenem središču ustvarja navidezna os ali
središčna delna enota.
Ta središčna os je os Njenega življenja ali moči. Središčna os se znova povezuje na predel
kot, da bi bil prerezan popek in bi bil vpet v to središčno linijo tega vsegá.
Ko se ta središčna točka ustoliči oziroma, ko jo boste
zaznali, boste prav videli, kako je telo dobesedno
vpeto in vsi spomini, vsa bolečina dobesedno vre po
tej osi na površje.
Torej, iz te središčne osi!

Steka se preko popkovine, torej, tam steče davnina v notranjo središčno os navzgor in
potem bolečina privre na površje.
Bolečina se lahko kaže v nemoči, ki se povezuje preko solza. Lahko je davninski spomin.
Lahko pa je nekaj, kjer se mi ne upamo postaviti za sebe!
Torej, vedno je pomembno, da opazite, ali je to nekaj starega ali nekaj novega? V kakšni
poziciji se pravzaprav Sirharjuna nahaja oziroma vi, kot zasnovniki.
Sestavljeni spomini so torej tisti, kjer vi lahko vidite, kdaj je davnina.
Kadar je davnina, vas nekaj ujezi, vas boli in trpite.
Kadar je spomin iz sedanjosti oziroma se ustvarja zapis, imate vi upanje.
In to pomeni, da na ta način ločite, ali je zapis iz Sirharjune sedanji, iz tega življenja ali pa je
iz davnine.
Prav upanje in tista podpora, tisto verovanje, da se bo nekdo preoblikoval, je torej zapis iz
sedanjosti.
Kako vplivati na ta tok?
Predvsem ločiti! Vidite, kaj je davninskega. Običajno davninsko povzroča nekaj, kar nimate
v nadzoru, kar niste imeli v oblasti, da bi lahko kaj spremenili.
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Kadar prehajate v zapis iz sedanjosti in ga prenaša Sirharjuna, jočete v bolečini, v žalosti z
UPANJEM.
In tedaj je preprosto, zelo preprosti trik: IZPUSTITE. POSTANITE OPAZOVALEC.
In dejansko se bodo energije preoblikovale. Vi boste dojeli. Vi boste sprejeli, kaj čutite in stali
za svojim obstojem. Preprosto!
»Kako spustiti čustvene blokade iz ledvic?«
Čustva oziroma žalost – žalost se nahaja vedno v ledvicah.
TEHNIKA: KAKO SPUSTITI ČUSTVENE BLOKADE IZ LEDVIC (posnetek 17:00)
Bistvo je, da misli najprej usmerite v ledveni predel.
Se pravi, iz ledvenega predela se nahaja energija v
ledvicah.

Ledvice so osnova za PREOBLIKOVANJE VSEGÁ.
Ledvice morate najprej zavestno čutiti. Ko začutite gmoto, se pravi, prav velikost, boste
začutili toploto.
Ko začutite toploto, se v nekemu trenutku prične energija gibati.
Misli obdržite na ledvenem predelu. Na ledvicah.
Takrat se vam počasi pričnejo celo barvno pokazati.
Ko se pričnejo barvno kazati, ko vi pričnete to videvati, boste na ledvicah opazili tako kot
črne usedline, kot pike. Morda kot madeže. Tam so zapisi, ki blokirajo tok energije.
Zavestno spustite svojo življenjsko energijo, se pravi, ta snop bele svetlobe, ki ga vi
uporabljate velikokrat za povezave med Nebom in življenjem. Ampak, to je vaša življenjska
energija od Bitja, ki jo podaja za vas.
Zato ni vaša! Ker, če bi bila vaša, bi že vsi pobegnili ali pa večina pobegnila iz tega življenja v
prvi najmanjši zlomni fazi, kjer bi padli v čustvih ljubezni.
To pomeni, da to energijo, življenjsko energijo usmerite na predel ledvic.
Kako jo usmeriti?
Energijo najprej ustvarite. Se pravi, da začutite ta tok energije.
Malo Bom vstal zato, da Bom lažje pokazal.
Se pravi, ko energijo zgostite in jo aktivirate, jo
preprosto usmerite v sprednji predel. Se pravi, skozi
sprednji predel dajte misel na ledvica in energija steče v
ledvica.
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Takrat se najprej široko razlije po ledvenemu predelu.
In na predelu ledvic potem pričnite gledati usedline. Lise.
Takrat boste čutili kot strela – pff, pff, prav pokajo
usedline, ker jih življenjska energija, ki je kot lasek.
Se pravi, življenjska energija je snop iz niti in vsaka nit
strelja ali se dotika teh usedlin. In tako razpadajo črne
blokade.
Črne blokade so namreč spomini bolečine, žalosti, skozi katero nas nekdo manipulira.
Lahko je partner. Lahko je starš. Lahko je kdorkoli.
Torej, ko niste v fazi, da bi prestopili, da bi se te energije znebili, jo preprosto sestrelite.
Kaj pomeni sestreliti?
Da vsak las dobesedno trešči v blokado in se postopoma energija prične razpadati.
V nekemu trenutku energija zavibrira in takrat se zavrtinči v ledvicah, se pravi, pretok in
pričel se bo ustvarjati tok energije, ki bo pričel dvigovati Vodno Sirharjuno ali pretok vse
do ustnega predela.
Se pravi, to je tisto nekaj, kjer si lahko pomagate.
Vendar, ne Me, prosim, spraševati, kolikokrat je potrebno to narediti!
Ker nekateri imate takšnih blokad zelo veliko. Nekateri imate črne, kot kamen, gmotne zmesi
prav tam, kjer se energije zgostijo.
Tako, da je potrebno biti več vztrajen.
Nekateri imajo samo madeže. Se pravi, bo šlo to dosti hitreje. Nekateri pa preprosto tega
skorajda nimajo, zavisi, v kakšni fazi teh postavitev pravzaprav tudi ste.
»Velikokrat se mi sanja o vodi. Včasih so sanje prijetne. Včasih moreče. Kaj to pomeni?«
Kadar pridete v fazo, ko imate »občutek« sanjanja, niso nikoli moreče sanje. Ampak, moreče
postanejo, ko vi pridete v spomin, kjer Vodna Sirharjuna vstopi v davninski zapis ali pa v
predčasje.
Takrat, kadar vodni zapis tega bitja pregleduje dogodke, preoblikuje dogodke, jih
postavlja, jih spreminja, se pravi, prihajate do faze, kjer se Vodna energija ali Bitje sooča z
bitji, ki so ustvarjali določen zapis. Ali pa ustvarjajo prihodnji trenutek – prihodnji dan,
prihodnji teden ali mesec.
Na podlagi tegá prične telo v »vašemu« navideznemu spanju reagirati in sodelovati. In takrat
imate občutek, da dobesedno tonete.
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OPAZOVANJE SANJ
Skozi sanje je zelo pomembno, da opazujete, ali ste v topli vodi, ali vam je prijetno toplo,
kar je to prvi znak, v katerem točno vidite, ali bodo dogodki prijetni.
Če je hlad, se pravi, se zazna, da bodo dogodki slabi in da bo moral človek, posameznik ali
oseba zelo veliko vložiti v to, da bo dogodke lahko preoblikoval.
Kot drugo, je potrebno vedno gledati, ali ste nad vodno gladino v sanjah, kar pomeni, da
boste rešili postavitve, ali se utapljate – pomeni, da boste zelo veliko energije vložili v
koncept, da boste določen zapis spremenili, preoblikovali ali postavili.
Na podlagi tegá boste v nekemu konceptu prišli v točko, kjer boste ogromno energije dali v
to, da boste nekoga spremenili, nekomu dopovedali ali pa nekoga pravzaprav izobrazili v
točki, da bo spregledal.
Kadar pa se v sanjah utopite pa pomeni, da je konec.
Pomeni, ali fizična smrt ali konec neke travme ali konec nekih težkih obdobij. Se pravi,
preobrazba in izpuščanje nečesa.
Kadar pa se v vodi, ko se utapljate, pojavljajo kot gibajoči se tokovi, pa pomeni, da boste
morali zelo paziti na tok denarja.
Če tok, ta vodni tok prihaja do vas, pomeni, da denar pride do vas. Kadar pa tokovi odhajajo
od vas pa pomeni »pa pa« denar.
»Dogodilo se mi je, da sem imela občutek, da se bom razlila po površju Zemlje. Tega sem
se ustrašila in povlekla nazaj. Kaj je to? Ali je to v povezavi z Vodno Sirharjuno?«
Točno to! Se pravi, ko posameznik ali duša zlije se na površje, se pravi, se zlije v ta navidezni
oljni madež. Se pravi, v to shrambo, katero smo odpirali preko te tehnike, predhodne
tehnike, kjer Smo dejali, da se kanal odpre na površje in se ta energija Sirharjune, shrambe,
zliva. In to je to. V temu toku je ta oseba bila.
»Inkontinenca, ki ima lahko več vzrokov – fizičnega, pa tudi psihičnega. Kako to
odpraviti?«
Hm. Nihče kar po fizični bazi, kar sam po sebi, ne postane lahko pretočen.
Ampak, včasih bolezen povzroči težave na fizični bazi. Včasih tudi kakšne nesreče
povzročajo težave na bazi mehurja, da voda odteka. Vse pa je vzrok zapisa.
Kako zelo simpatično!
Vedno nekaj, kar je bilo starega. Prav zapis Energije vodovja se največ pretaka prav preko
mehurja, kjer je točka preobražanja ali spajanja zgornjega in spodnjega, tako kot Smo v
prvemu delu pravzaprav tudi opevali.
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TEHNIKA: KAKO SEBE NADVLADATI, DA IZPUSTIMO VSE, KAR JE STAREGA (posnetek 25:53)
Kako sebe nadvladati?
Kadar je psihičnega izvora je pomembno, da posameznik dela na tehnikah umiritve.
Kako se umiriti? Zelo preprosto!
Skrbi vržete preko ramen! Tako bi dejali pri vas. Jaz pa Bom dejal: ZAUPATI VASE.
Prvi postavitveni del za vašo zmago je, da v konceptu najprej postanete OPAZOVALEC
DOGODKOV.
Saj veste, življenje je reka, ki teče. V tej reki se nahajate vsi. Znajdete se v stiskah. In stiska,
nemoč, ujetost in občutek žalosti vam povzroča nekako izpuščanje vodne strukture.
Zato je zelo pomembno, da najprej večkrat vdahnete.
Ko vi samo preprosto vdahnete skozi nos
in istočasno dvigujete ta vdah skozi
tretje oko, okoli možgana in ga spuščate,
ta vdah, naprej skozi grlo v pljučni
predel, energijo, ki je v spodnjemu delu,
že avtomatsko prenašate višje.
Torej, ko perete možgan s tem obračanjem energije, se struktura miselnega uma in razuma
umiri. Šele takrat pridete v točko, da sploh pričnete čutiti znotraj sebe svoja čustva.
Takrat strah popusti.
TEHNIKA: KAKO PREPREČITI IZPUŠČANJE URINA (posnetek 27:29)
Kako se spraviti na izpuščanje urina?
Zelo preprosto! Z energijami.
Se pravi, da zarotirate ta vdah.
Energijo daha iz pljuč spustite v spodnji predel, se pravi,
vse do predela popka. Od popka direktno v predel
mehurja.
V mehurju je potrebno energijo vrteti, vrtinčiti. In
energija, energetsko bitje, se prične gibati.
Počasi postane energija živa. Ko prične živa postajati, se skupaj z vodovjem prične gibati
struktura materije. Takrat je osnova, da se pričnejo zopet mišice krčiti in nekako postajati
čvrste.
TEHNIKA: KAKO PREPREČITI IZPUŠČANJE URINA, lažji način – joga, zdravljenje z življenjsko
energijo (posnetek 28:28)
Druga, mnogo lažja tehnika pa je, morda kakšne preproste jogijske tehnike.
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Morda kakšne preproste tehnike, da vdahnete energijo – malo Bom vstal, da Bom lažje
pokazal, čeprav Mi je malce težko v teh štikelčkih, ampak, vsekakor Bom poskušal stati!
Se pravi, rahlo si noge razprete in poskušate
začutiti energijo v mednožju. Ko se prične
energija čutiti, če jo ne čutite, jo aktivirajte –
življenjsko energijo, jo date na predel
jajčnikov ali mod, da se energija zavrtinči, jo
začutite in jo direktno usmerite v predel
mehurja.
V mehurju to energijo zgostite in se bo pričela energija vrtinčiti.
Ta energija, v določenem momentu, tako kot vaš mehur izpušča, izpušča
tudi to energijo, ki se ujame med nogami.

In ko se ujame ta energija med nogami, jo
vdahnete skozi spodnji del, središčni del, se
pravi, nazaj navzgor.
Jo z mislimi obdržite v notranjosti.
In ko jo z mislimi obdržite v notranjosti, se
pravi, boste avtomatsko spodnji del pričeli
stiskati skupaj.
Ko boste pričeli stiskati skupaj, jo počasi, tako kot bi bili v fitnesu. Saj veste, potem pa se
človek prične graditi. Postaja vedno bolj fit. Vedno bolj poln. Vedno bolj – človek, moški.
Malce se šalim!
Ampak, tako se prične prebujati energijo, da mu prične slediti tudi struktura same energije
tkiva in tistega, kar vi potrebujete.
TEHNIKA: KAKO PREPREČITI UHAJANJE URINA – vaginalne kroglice, žadasta jajčka (posnetek
30:35)
Če vam je lažje, pa preprosto, ženske, pričnite nositi vaginalne kroglice. Tiste simpatične
žogice ali tiste neke kapljice, kot Sem kakšno leto dni nazaj pokukal tudi Sam, v vaš
nakupovalni center, takšnih in drugačnih pripomočkov.
Sem našel zelo prikupne male kroglice, s katerimi Sem se poigral. Potem Sem kaj hitro dojel,
kam to vse sodi!
Ampak, saj veste. Za začetek ne izbirajte male. Izberite velike! Takšne, ki morda so malce
bolj silikonske, kak naj se izrazim, ko ne znam prevesti teh Naših izrazov v vaš slovenski
jezik?!
Se pravi, te vstavite v notranjost in jih držite. Delajte vaje.
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Se pravi, tiste nekatere – uuuu, eno vidim, da steklenico vode drži skupaj. Bravo! Zelo
pohvalno! Če bi bil ženska, bi morda poskusil tudi to! Kar pomeni, da so čvrste mišice.
In ne le to.
Da potem ne izpuščate več urina, ker okrepite spodnje medenično dno, hkrati okrepite
tudi mehur. In to je tisto nekaj, kjer si lahko zelo pomagate.
TEHNIKA: UHAJANJE VODE ZARADI OKUŽBE Z BAKTERIJAMI – uničimo jih s pripravkom
njivske preslice (posnetek 32:03)
Še ena težavica je lahko zelo rešljiva.
Lahko pa v preprostemu delu, ko vi mislite, da imate težave z izlivom vode zaradi izpusta
mišic, je lahko to tudi napačno. Lahko imate samo bakterijo. Se pravi, bakterijo, ki jo lahko
dobite v vodi. Ali, če ste srečni, jo lahko dobite v bazenu ali v soparni savni. Če pa ste še bolj
srečni in najbolj presrečni, pa jo lahko dobite tudi preko morja, ko morje in vode pošpricajo z
nebom, prav s strupi avionskega predela.
Takrat lahko dobite tudi to bakterijo v sebe.
Kako jo izničiti?
Uživajte ali se potapljajte v njivsko preslico.
Njivsko preslico vrite približno eno uro, da po eni uri izpusti neko zdravilo. Ampak, ne na
zelo na veliko, da ne bo na koncu ostala samo njivska preslica brez vode. Ne boste naredili
nič! Na malo.
In v to se potapljajte. Dajte kakšen lavorček ali nekaj, kjer dodate malo vode in se potopite
v to.
Lahko pa tudi uživate kakšno žlico takšnega čaja. Vam zna zelo pomagati.
Tiste, katere imate raka na materničnem vratu ali kjerkoli drugje – njivska preslica! Na
takšen način raztaplja lahko tudi rakaste zmesi.
Bodite vztrajne, če imate na rodilih ali spodaj, vsak dan se kopljite ali namakajte v tej
kopeli. Če ne vsak dan, pa vsaki drugi dan.
Znate sebi narediti čudež in prebroditi bakterije.
Potem pa imate še različne alternativne načine, s katerimi lahko tudi odstranite določene
bakterije z določenimi vibracijami, na katerih pa ravno EPP ne smem delati. Ali pa, da Me ne
bodo za ušesa! Tako. Malce magnetnih sestavin ali pa kaj takega! Dobro!
Izvolijo.
»Hvala.«
»Zatekanje rok, nog. Zastajanje ali stojnost vode v telesu. Kako vse to rešiti?«
Pognati ledvice v gibanje! To je osnova.
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Ko vam ledvice pričnejo v enakomerni vibraciji se gibati, se uravnovesi struktura tekočine
vode in se voda ne ustavlja in ne kopiči v telesu.
»Kaj pa pomenijo solze hvaležnosti, ki nam spolzijo po licih ob Vaših mogočnih, toplih in
Ljubezni polnih Besedah?«
No, to Sem pa malce pocrkljan, da je temu tako!
Kadarkoli – Bom malce dal na širino, se pravi, kadarkoli človek od hvaležnosti joka, ali ste
kdaj opazili, v določenemu momentu, ko ste popolnoma hvaležni in ste res naredili neko
dobro delo, na primer, rešili ptička iz plavalnega bazena. Nič takega!
Ampak, ko rešite neko dušo in se ptiček obudi, morda začutite, kako majhno je življenje in da
tako nebogljeno bitjece znova zaživi.
Morda je to trenutek, v kateremu vam srce in radost nekako vztrepeta in se vas dotakne.
In takrat ste srečni. Globoko hvaležni.
Ampak, za kakršnakoli dejanja, ko jočete od srca, ko vam solze sreče in blagodejnosti
tečejo preko obličja, opazite, da v nekemu momentu, obdobju izgubite spomin.
Ko se boste poskušali spomniti, čez čas, kaj vse ste naredili, da ste jokali, da ste se radostili,
boste morda z grozo ugotovili, da se ne spomnite! Zakaj?
Zato, ker so to trenutki, ki se spajajo z vašo višinsko shrambo vaše Sirharjune. Tam imate ta
zapis.

»Ali je gibanje telesa, na primer, tudi plesa, povezano z eno od Energij Ognja, Zraka ali
Vode? Ali je za to pristojna samostojna energija? In kako lahko postane telo bolj prožno?«
Ogenj je osnova, ki požene strast, ki požene energijo misli v sprostitev, kjer se Energija
Ognja, Vode in strukture prašine skupaj prepletejo in takrat se radostno od vas tudi glas
poda. Takrat telo prične teči v neki harmoniji, v nekemu ravnovesju.
In to je tisto, kar vi rabite in tudi porabite.
Tako, da vedno, kadar se povežete v tej strukturi, se povežejo vse tri.

»Ali bivanje v bližini vode dobro dene oziroma, kako to izkoristiti?«
Zavisi od posameznika, v kakšni ali ob kakšni vodi je!
Kadar je ob stojni vodi, mu zna biti zelo neprijetno, zato, ker energija dejansko postane
filtrirna. Voda na sebe filtrira vse, kar je iz okolice. Zato je potrebno, da je voda pretočna!
Zato ob raznih mlakah se počutite zelo neprijetno. Kot bi se čas ustavil. Zakaj?
Ker se vsa energija iz okolice – od ljudi, živali in vsegá, kar se dogaja, skopiči na stojni vodi.
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Kadar pa imate pretočno vodo, pa je to blagodejno za vsakogar. Zakaj?
Ker voda je filter. Tako spaja in filtrira na sebe in odnaša.
Tako kot veter v naravi.
Na vsakih toliko časa je blazno blagodejen zato, ker razpiha in odnese energije, ki so
stojne.
Kaj pa so stojne energije?
Vaše misli! To je tisto, kar je najbolj simpatično.
Stojne misli povzročajo blokado, energije, ki se ne gibajo. Energije, ki se gibajo, pa se gibajo
le tiste, ki so s srcem, radostjo pognane v strogi tok preoblikovanja in gibanja.
»In še zadnje vprašanje.«
»Dvig energije iz ledvenega dela navzgor, pretočnost vode, včasih doživim tudi pri
močnemu orgazmu. Ali je to bližnjica?«
Ou! No, pa smo tam! Takšni zaključki so Mi morda najbolj simpatični!
Ko ženska, včasih se zgodi tudi moški, dosega takšno energijo, da se izlivi, ne samo spermije,
ampak tudi tekočine vodovja, zlivajo preko vsegá na površje. To je tista močna eksplozija,
kjer dobesedno zavalovi celi telesni del.
Ko ženska doseže orgazem, v kateri se spaja, saj veste, orgazem klitorisa, Ge točke oziroma
točke modrosti, z notranjim centrom ognja in morda še katerim drugim delom, lahko tudi, če
spolno občujete v danko, se pravi, se povezujejo centri v notranjosti.
Vendar, kadarkoli se, na različnih delih, povežejo tri točke, se aktivira ta Energija vodovja.
Lahko se zgodi, da Energija vodovja od erekcije ali orgazma pride ven iz ženske, kot izstrelek
tekočine že s tem, ko se vzburja preko bradavic ali pa jo nekdo ljubkuje po vratu, ušesu, se
pravi, zavisi od ženske.
TEHNIKA: KAKO Z MASAŽO PREBUDITI CENTER STRASTI (posnetek 40:33)
Moški, če bi bili, Bom dejal, zelo iznajdljivi, bi lahko žensko najprej občudovali. Seveda, če
vam je žensko telo in ženska sploh privlačna! Drugače vam zna biti malce tako, odbojna.
Predvsem, če je zelo sitna! Takrat zagotovo jo ne boste občudovali! To vas razumem ali pa
poskušam razumeti!
Vendar, si predstavljate?
Imate toplo sobo. Imate prijetno glasbo. Potrudite se in date kakšne prijetne dišave. Ne po
kakšnem cigaretnem dimu, ampak po kakšnih eteričnih oljih ali morda po cvetju vrtnice.
Nekaj, kar ima dekle, ženska ali vaša partnerica, ne samo ljubica, morda najrajši.
To daste, da, lahko tudi kakšne svečke. Ja, seveda!
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Ko vi ustvarite energijo vonja v prostoru, vzemite malce olja, dišečega ali eteričnega in jo
pričnite masirati. Seveda, ne oblečeni! Slečeni ali vsaj malo oblečeni! Da ne boste se v bundi
valjali preko nje! Ne boste nič naredili!
To pomeni, da jo pričnete ob hrbtu, se pravi, od ritnic najprej navzgor,
masirati oziroma ob hrbtenici potiskati energijo navzgor, do vratu, do
malega možgana – zavrtite energijo in jo spustite navzdol.
Ja, kaj, kako zavrteti energijo, če ne čutite? Potem pa samo pritisnite in
peljite prst, dlan navzgor. In tako se nekajkrat sprehodite. Vendar, ne glejte
na uro! (smeh) Ampak ZAČUTITE njen utrip.
Ko pridete v predel vratu, ji ob ramenih speljite navzven, jo pričnite tako
kot vrtinčiti – ta vratni predel. Zakaj?
Ker tukaj so njena bremena.
Ko razbijete njena bremena, se bo deklica, dekle, ljubica, žena sprostila.

Ko naredite to, znova zapeljite energijo ob hrbtenici, vse do predela trtice.
Ko začutite, da je predel vratu oziroma predel ramen sproščen, pojdite od trtice na ritnice
in iz strani ritnic dejansko pritiskajte in masirajte.
V teh predelih ritnice se vam pričnejo aktivirati različni centri. Tudi center strasti.
In ko ste pri ritnicah, greste potem morda ob nogi, zunanjem delu in ob kolenih, v
notranjosti navzgor. In potem ob boku, se pravi, ob zunanjemu delu navzgor.
In začnite, se pravi, se sprehajati od vratnega dela, proti trtici, okoli ritnice do kolenov,
nazaj med nogami, po ritnici, trtici, znova ob bočnemu delu navzgor.
Se pravi, začutite ta ritem!
Pognali boste tok gibanja leve in desne polovice. Se pravi, moškega in ženskega pola
energije.
Ko se boste tako ukvarjali s tem, boste ob določenemu delu začutili, ob ritnici, se pravi, ko se
boste spustili ob njeno mednožje, boste začutili, ko se boste s prsti rahlo pritisnili in dotaknili
njenega notranjega dela po stegnih, bo pričela mljackati.
Verjemite, ko prične dekle mljackati, ste že na tisti pravi poti, ko potem pride do točke
sprostitve, da se misel, um in razum, umiri. Da se z utripom diha spusti. Da utrip energije
poveže vodovje. In ko boste začutili, da globoko diha, se takrat povezuje tudi energija
vodovja.
Ko boste malo to vse skupaj pretipali, se pocartali, ste lahko izvirni, kakor vam, pač, ustreza,
se pravi, se potem posvetite njeni najbolj sveti točki notranjosti, točki modrosti, kot Smo jo
v enemu izmed davnih druženj omenjali – Ge točka.
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Se pravi, točka spoznanja, kjer lahko ženska doseže ekstazo odprtosti kanala do Izvora. In
le moški lahko preko nje pride do točke najvišjega izpusta, ker je ona tista, ki obrne
energijo, ki vas spusti v sebe, da vam odpre vrata do Nebeškega prehoda.
Tako, da, dragi moji – Jaz vam svetujem, vzemite si čas! Se vam zna obrestovati, če se boste
tudi sami znali pocrkljati.
In ne izgovarjajte si, da imate hiter izliv! Potem pa poskrbite z različnimi dotiki, tako ali
drugače. Bodite izvirni!
Če pa imate sami prehiter izliv, pa so določene točke.
Ampak, eno veliko skrivnost vam povem. A ne za to, da boste hodili k ljubicam! Zato, da
boste zmogli sami sebe res spraviti v točko užitka.
Ampak, najprej ženske!
Ali poznate tisti vaš Angal, ki špricate skozi grlo? Saj veste, ko vas boli grlo, ko vam vse
skupaj otopi, ko rečete: »O, ugasnilo se mi je grlo!« Ko lažje pogoltnete navzdol.
Ali veste da, če boste naredili trik, predno se boste spravili k ženski, da si ga malce
našpricate in ga malce ohladite, vam bo zelo močno stal! Boste zelo velik korenjak, brez
kakršnihkoli modrih tabletk, brez kakršnihkoli dodatkov, boste zagotovo pol ure ali več
imeli dober, vrhunski in popoln spolni odnos.
Vendar, to je tisto, kjer se ne boste takoj vzburili vi, ampak boste vzburili in zadovoljili
žensko. In to je nekaj, kar si lahko privoščite, kar je zdravo za zabavo, za življenje, se pravi, za
VSE, da se nadzorujete.
In verjemite! Videl in pogledal. In deluje! Verjemite!
(smeh in ploskanje)
Tako, da, draga dekleta, če želite imeti dooolgi spolni odnos, prinesite mu, saj veste kaj –
Angal!
(smeh, ploskanje)
Saj veste, Mi v Našemu svetu si kaj takega ne moremo privoščiti, ker ni potrebe!
Ampak, kakorkoli že, naj vam bo to nekakšna vzpodbuda morda za današnji dan, morda za
jutrišnji dan, ko imate prijetno nedeljo. In ko bo hladno, se stisnite in pocrkljajte in uporabite
dano dano zadevico.
(smeh)
Jaz pa vam želim, da ohranjate predvsem ljubezen. In uživajte v ekstazi ljubezni. Predvsem pa
v spoznavanju sebe kot žive Energije vodovja, v katerem boste dojeli, da ste še kako zelo živi
in prav nič suhi, presušeni, ampak polni adrenalina in strasti.
Želim vam vse lepo.
Pozdrav.
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