SOLZE
Vodi: Lana Praner z Gospodi, Brežice, 17. marca 2019
Takole. Tudi na današnji dan, na vašo prijetno, sončno nedeljo, smo se zbrali tudi za vas.
Najprej lepo in toplo, srčno pozdravljeni vsi tisti, ki ste si vzeli čas in prišli tudi med Nas, pod
Nas – kakorkoli že opevamo, je prav za vas.
Lepa srčna zahvala tudi vsem Tistim, ki so se v Naših svetovih, v različnih skupnostih, plasteh,
preoblikovanjih in življenjih, več milijonskih, milijardnih svetlobnih obdobij odločili in
prehajali za vas, da so tukaj, skupaj z Nami iz Svetá Vodovnega, Čustvenega kraljestva.
Lepa srčna zahvala prav Sambaršani, ki se je odzval in dopuščal, da smemo odpreti eno
izmed res lepih, čustvenih in srčnih tematik.
Lepa, srčna zahvala, tudi predvsem vsem tistim, ki so v zemeljskemu etru želeli poslušati in
tudi so nekoč, nekdaj soustvarjali svetove tega časa, življenja in tega popotovanja, rajni in
tisti, ki so v nižini pripravljeni za prehod, ker so obudili svoja čustva in preoblikovanja.
Tako, da, današnje druženje bo prijetno druženje in soočanje tudi s tistimi, ki so zmogli
vzdigniti frekvenco v zadnjih treh letih vašega časa in bodo v današnji noči, preko jutranjega
časa, zmogli tudi množično prehajati in izstopati iz sveta ujetosti zemeljskega vsegá.
Predvsem pa lepa, srčna dobrodošlica vsem tistim, ki ste se zbrali v dvorani, v prostoru.
Kakorkoli opevam je pravilen prevod iz Našega Ozvezdnega jezika.
Meni je danes pripadala ta čast oziroma Mi pripada ta čast in so
Me izbrali in pozvali za prepletanje, soustvarjanje, predvsem pa
prenos Misli in prenos Besede iz Višjega stvarstva v vaše življenje.
Jorgovanski Vladni mož, tako Mi pravijo ali Me opevajo.

Tudi Sam Sem povezan s svetom in čustvom nekakšnega najbolj očarljivega Kristalnega
stvarstva Čiste Energije – Solze.
SOLZE SO RAZBREMENITEV IN TUDI KRASITEV
Solze so namreč biser vsegá. Biser lepote tistega čustvenega jaza ali obraza, iz katerega
prehaja notranja duša čistega vsegá.
Nekateri opažate, ko pri sebi opazujete življenje ali prepletanje, opažate, da v času življenja
morda malo manj jočete, nekateri veliko več jočete. Kakor kdo, kakor kdaj.
Solze so namreč razbremenitev in tudi krasitev.
Razbremenjevanje je nujno potrebno. Energija, ki se steka v notranjosti, mora preiti na
površje in ven iz vsakogar. In naj bo to iz bolečine ali iz radosti.
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Vedeti morate, da kopičenje energije ali vaših čustev, na katere je energija vodovja tudi
vezana, ali povezana ali prepletena, je osnovna energija, s katero rušite ali prestopate.
Torej, bodite pozorni!
Svet življenja, Onostranstva in tega stvarstva, materialnega stvarstva, kompaktnega dela,
se prepleta s svetom vodovja. Vodovje pa se prepleta in PREGLEDUJE in OPAZUJE in
VSTOPA v svet vašega fizičnega stvarstva preko žlez solzá.
V SOLZNIH ŽLEZAH SE SKRIVA ČISTA IZVIRSKA ENERGIJA
V žlezah solzá ali v solznih žlezah, predelih solzá, se namreč skriva zelo zelo čista Izvirska
energija.
Ta energija je nekako zlita v posebnih kanalčkih, ki se
pretakajo v notranjosti in je po spirali zapeta na predel
ličk oziroma ustnega predela.

Vrh od vsegá pogleda na predelu solzne žleze.
Znotraj se kopiči ali vrtinči mala, okrogla energija, ki je kot kapljevina, z
nekako solzna, Izvirska koda.
Slednja prehaja na površje in izpušča iz enega energetskega toka, iz časa
občutja, čutenja, željenja, veljenja – vsegá, iz notranjosti na površje tisto,
kar se skriva v jedru vsegá.
V nasprotnemu toku pa se ta energija nekako spaja ali
po niti povezuje v središče pleksusa, kjer je zasnovnik.

Izza zasnovnika se namreč skriva
energija niti, ki se na dva dela
razpršuje v predel pljučnega dela.
In v ozadju se spaja kot nekakšno srce.
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Energija levega prekata se ovije okoli srcá in izza
ozadja v predelu hrbtá.

Drugi delež pa se spaja izza ozadja
pleksusa na površje, se pravi, okoli
bradavice desnega predela in teče
okoli in zajema duhovno srce in se
steka v ozadje, znova v hrbtišče, kjer
se vpenja v hrbtni predel.
Se pravi, kjer se vpenjata dva dela – levega in desnega prekata.
POVEZAVA LEVEGA IN DESNEGA (duhovnega) SRCA NAM DAJE OSNOVO ZA ČUTENJE, ZA
ŽELJE IN ZA HREPENENJE
Zakaj sta oba srca zelo povezana?
Materialni srčni pretok je osnova za življenje tukaj in sedaj.
Se pravi, to, kar se odvija v čustveni bazi, kar se vam dogaja v temu
trenutku in je vezano na karmo tega življenja ali popotovanja, ki ga
ustvarjate ali soustvarjate tukaj, odkar ste vdahnili in prešli v popotovanje
tega življenja.

Desni prekat pa se namreč pretaka po strani duhovnega
srcá.
Duhovno srce je namreč tako veliko energetsko
oblikovanje in je prislonjeno na materijo.
In predno vdahnete v ta življenjski tir, se obudi,
dejansko, ali je budno, srce zunaj, izven vaše materije.
Če padete v komo, če doživite fizični zlom, če padete v trenutek smrti in se znova vrnete in
obudite nazaj v stanje življenja, kot ga imate tukaj in sedaj, se najprej aktivira energija
duhovnega srcá.
Od duhovnega srcá se strela energije pretoči v fizično materično srce, kjer se materična
energija obudi in se izstreli v možgan in potem naprej po organih. Tako se fizično telo znova
lahko obudi iz stanja mirovanja.
Duhovno srce pa ima namreč največjo energijo čustev shranjeno iz
popotovanj, iz predhodnega časa, iz tistega nečesa, kar ni shranjeno
tukaj, v notranjosti fizičnega mesa.
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Duhovno srce prihaja in pripada Bitju, ki je mnogo mnogo večje od vas samih. To je Bitje, ki
ga skorajda ne poznate.
Srce, ki je nekako v primerjavi vas samih, se giba po
velikosti od prereza popkovnega dela, pa vse do
prereza grlenega dela.
Se pravi, to je energija srca, ki se kopiči in razteza.

Prav preko tega dela se ta energija solzá ali solzne žleze, solzne
popotnice ali bitja prepleta, kar pomeni, da so energija čustev, davnine,
ki je zunaj in energija čustev, tukaj in sedaj, znotraj materije,
enakopravno povezana.
Ta notranja energija in zunanja energija srcá namreč daje osnovo za
čutenje, za želje in za hrepenenje.
Vendar, skozi to energijo skupnega vsegá, ki se v središčnemu delu pleksusa združujeta kot
zunanji del in notranji del, prehaja v prerez pleksusa, kjer ste vi kot zadnje živeči, kot
zasnovniki.
Izza ozadja zasnovnika, se pravi, za vse tiste, ki ne vedo, kaj pravzaprav zasnovnik je.
Zasnovnik je namreč podoba fizičnega telesa, fizičnega življenja ali čiste Izvirske energije za
to življenje.
To je ta kristalna luč vsegá, ki vam je podarjena kot Čisto bitje, kot Čista energija Luči,
vsegá, da zmorete tehtati – ali prestopate v temu življenju na staro karmo in se lahko
pretočite na stran Teme ali pa se tehtate na stran Svetlobe, kar pomeni, da po tej strukturi
vsegá zmorete dobiti in preiti v Temo ali Svetlobo.
Torej, zasnovnik izza ozadja, se pravi, to malo bitjece, to
malo energetsko bitjece, ki se skriva v lastnemu ovoju –
izza ozadja njega samega se prepleta prav energija solzá.

ČUSTVA PRIHAJAJO IZ NOTRANJOSTI IN SE LAHKO PREKO SOLZ ŽALOSTI ALI VESELJA ZLIJEJO
PREKO OBRAZA NA NAS
Če ste pozorni, mnogokrat lahko začutite znotraj energijo čutenja, ki vam zaradi nemoči ali
obupa, žalosti prehaja nazaj na obraz.
Torej, čustva prihajajo iz notranjosti in preidejo na vas in se lahko kot solze, kot energija
čutenja zlije preko obraza na vas.
To je zelo dobro! Ker, ko se energija iz notranjosti zlije na vas, se razbremenjujete.
Zato jočite, če ste žalostni. Zato jočite, če ste obremenjeni. Zato jočite, če ste obteženi.
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Po drugi strani pa notranja energija, se pravi, čutenj, željá in radosti prehaja nad vas lahko
tudi iskrena energija čutenja, hvaležnosti, ponižnosti, čistosti ali čilosti iz tega življenja, kar
pomeni, da takrat, kadar ste v popolni radosti, v popolni harmoniji, v popolnemu
ravnovesju, lahko prehajate do točke, da zmorete zaradi veselja jokati.
Tudi takrat notranja energija čutenja ali čustev prehaja in vre na vas preko solzá. Se pravi,
vedno preko solznih žlez oziroma solzne žleze so ovite v posebno energijo mehurčkastega
stanja, ki kot membrana časa prehaja energija čustev iz notranjosti na površje in ven iz vas.
Za razliko, ko vi sebe nekako dajete iz veselja, iz sreče, iz radosti se energija solzá uteleša.
ENERGIJA SOLZA SE UTELEŠA TAKRAT, KADAR JOČEMO ZARADI HVALEŽNOSTI, RADOSTI IN
SREČE
Bodite pozorni!
Kadar imate tisto iskreno ljubezen in solze na vašem obrazu zaradi hvaležnosti, radosti in
sreče, imate občutek, da dobesedno lebdite od tal in imate občutek, da vas dobesedno
nese energija nad tlemi. Imate občutek lahkotnega telesa in vriskate in se radostite. Takrat
je to bitje utelešeno.
Kaj pomeni utelešeno bitje?
Solzna energija, ki je povezana, se
pravi, na predelu solzá ali solznih
bunkic, brbončic ali kako naj drugače
prevedem, se pravi, teh vodnih
kristalčkov, se namreč pripenja na
drugi del bitja, ki je, se pravi, po
prerezu – vi imate sprednji prerez, bočni prerez – ta kot tega reza je namreč vpeto bitje, ki
gleda ali je prislonjeno na vas, na vaše oči.
In to je tako zvano, nekako mrtvi kot ničesar. Mrtvi kot ničesar ali nepoznane energije se
namreč le tu in tam obuja in uteleša kadar ste radostni, kadar lebdite od srcá, od sreče, od
veselja. Takrat lahko začutite, da je dobesedno bitje utelešeno.
Kaj pomeni utelešeno bitje?
To bitje ni znotraj vas, ampak je prislonjeno na vas in se naslanja na
predel bitja duhovnega srcá. Torej je vpeto v eno energijo, ki je
sestavljena.
Ne Bom šel v res velika rezanja, da se ne boste izgubili. Ampak, šel Bom
samo na bitje, ki ustvarja in pretaka čustveno energijo solzá. To je izjemno
pomembno bitje.
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Kadar imate to radost, srečo in solze na obrazu – ne zaigrane, ampak od
srca, se pravi, se to bitje uteleša tako, da je deloma prislonjeno na
zasnovnika in zliva zasnovnika v sebe, deloma pa ima svoje zunanje dlani,
roke, vlite v vaše fizične dlani.
Zato imate takrat v aspektu vedno znova roke, ali v neki zahvali, vedno
nekako podajate nekam v usmeritev.
Bodite pozorni. Opazujte sebe.
Ko imate res tisto, ko se vam zgodijo »tako zvani« čudeži in vam igra srce, se vedno znova
obrnete na Nebo. Vedno znova pogledate v Nebo in rečete kakšno lepo, milo, srčno
energijo. Besede, ki vas očara in opomne, da se dogajajo tudi čudeži Neba.
SOLZE BOLEČINE, ŽALOSTI PREHAJAJO NA POVRŠJE IZ NOTRANJOSTI, OKOLI OKOSTJA
Kadar pa prehajate v fazo, se pravi, njenega nasprotja, da na obraz prehajajo solze
bolečine, žalosti, pa vi vedno znotraj čutite, kot bi se znotraj, okoli okostja zlivala energija
na površje in imate težko telo, ki ga komajda, komajda premikate.
To pomeni, da v tisti fazi tistega časa ali tistega popotovanja namreč podoživljate,
spreminjate nekaj, kar je nekdo od zunaj, zunanji vam naredil nekaj gorkega.
Tako so postavljene preizkušnje.
Vendar, kakorkoli že, pomembno je, da vidite, kaj pomeni energija vodovja in energija
srca.
Torej, srčna energija ljubezni je zunaj, kot Svetloba vpeta.
Težina, bolečina, preizkušnja, skušnjava, težina, ki prehaja iz notranjosti, okoli okostja na
površje, pa je tisto nekaj, kar vam povzroča težino, žalost in solze joka, nemoči.
Takrat imate občutek, da čustev več ni.
ČE NE MOREMO JOKATI POMENI, DA SMO ODTRGANI OD SOLZNE ENERGIJE
Če se notranja energija predolgo kopiči v nemoči, imate občutek, da dobesedno padete v
kosti. Ali pa v občutju padete iz telesa in imate občutek, da iztrgate ali se pretrgate od
energije vodovja ali solzne energije.
Takrat ne morete več jokati. Čeprav bi jokali, pa pridete v fazo, ko preprosto solzá več ni.
In tisti moment opazite, da se iz nemoči pričnete smejati. Vendar solzá ni. Iz obupa, groze
vam gre na smeh.
In kaj to pomeni?
Takrat se počasi na površje prikrade duša okostenelosti. Vendar ne prevzame telesa,
ampak plasti se postopoma odprejo in takrat lahko šele vidite, da je nekdo trdno vkovan v
vaše telo. In to je okostenela duša ali bitje.
Vidim, da vas je v prostoru tudi nekaj takšnih, ki ste v življenju celo prešli v fazo, ko ste
izgubili, ko so vam dobesedno, za nekaj časa, odvzeli solzno bitje.
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Kaj to pomeni?
Da pomeni, da ste izgubili čustva, da ste izgubili vez z materialnostjo, z materialnim
stanjem tukaj in sedaj, vez z duhovnim svetom, vez z komerkoli in imate občutek, da ste
kot tisti, ki se prebudijo, ujeti in zakopani v krsti, globoko pod zemeljsko skorjo.
ČUSTVA SO ENOSTNO ENE CELOVITOSTI Z VODOVNO SIRHARJUNO
Čustva so namreč osnova, da je to energija, ki je kot tempirana, naelektrena energija
vreliščne energije, ki je enostno ene celovitosti z vodovno Sirharjuno.
Vodovna Sirharjuna, tako kot poznate, je energija, je sestavljena iz strukture hlapov. Bom
dejal, kot iz kapljevinaste strukture. Kapljica ob kapljici se zliva. Vsaka kapljica pa se
znotraj, v telesni strukturi, pripenja in pretaka okoli lastne pore. Lastna pora iz notranjosti
na površje izpušča lasek kot nitko, na katero je vpeto bitje, ki je vpeto na čustveno
energijo. Torej, na bitje pred vami.
Vse je medsebojno prepleteno. Telo sestavlja skupek energij, skupek bitij. Vendar, človek na
to morda poda premalo občutja, premalo zavedanja, premalo vsegá.
ZELO POMEMBNO JE, DA V SEBI OPAZIMO SAMEGA SEBE
Zelo bistveno in zelo pomembno pa je, da posameznik v sebi opazi sam sebe.
Kaj to pomeni?
Da zapazi sebe kot zasnovnika, da zmore sebe ločiti od duš, ki vas sestavljajo.
Vsaka duša ni duh!
Dušo poznate – sivo dušo, ki navidezno je tista najbolj glavna duša, ki jo človek človečanstva
pravzaprav pozna. To se pojavi tedaj, ko človek izdahne. Navidezno izdahne. Vi pravite ali
opevate v vašemu svetu, da ko nastopi fizična smrt. Takrat se najprej zgodi, da se odpre ovoj,
energija avre in iz njega pravzaprav počasi izstopajo duhovi, zasnovnik, potem duša in duša
se zliva s to zasnovno energijo in se spaja, ločuje.
Nato prihaja do faze vrenja, kjer izstopa čez nekaj ur oziroma nekaj dni izstopi vodna
Sirharjuna, se pravi, ko zasolzi telo, ko zapolni sebe in zavre telesna struktura sebe v
vodovju, se izlušči tudi slednja.
Slednja pa je izjemnega pomena, da prenaša čustva na površje in da čustveno bazo potem
kasneje lahko duhovno bitje sestavlja.
Torej, ko rajni izstopi, Bom dejal, nekaj dni potrebuje, da sestavi vse svoje energetske
deleže. Zato je velika zmota, ko marsikdo pravi, da človek, ko zaključi popotovanje, doseže
svoj lastni mir. Mnogi ga nikoli ne dosežejo!
Zakaj? Ker se enako z enakim ne poveže.
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Če je zasnovnik v zadnjemu življenju bil mnogo bolj srčen in iskren od duše, ki jo je dobil kot
popotnico, je mnogokrat odtujen od davnine in se spaja s čisto Svetlobo shrambe. Zato odide
in gre v Svetlobo in lahko v popotovanje kam drugam, če seveda sam sebe tudi pobere.
Tisti, kateri so kot zasnovniki v zadnjemu življenju bili dosti boljši od Teme, od globine, duše,
se pravi, prehajajo do nje samo na vpogled. Zato mnogi velikokrat zaznavate rajne, ki
prehajajo, pregledujejo, ozaveščajo in prehajajo do vas, ker se spomnijo, ker začutijo.
Zato bodite zelo pozorni!
Ko nekdo izdahne, so vsa njegova čustva v telesu. Telo vas čuje. Telo vas zelo dobro sliši,
zelo dobro zaznava. In bodite modri! Pazite, kaj govorite! Če že čutite drugače, pazite, kaj
spregovorite. Ker telo sliši.
Kajti možgan, vaš možgan je še nekaj daljših uric, tudi nekaj dni še buden. In možgan je tisti,
ki navidezno spremlja informacije – za vse tiste, ki morda ne sprejemajo duhovne energije!
Saj veste, možgan še nekaj dni lahko bedi in sprejema informacije. Kajti, dokler iz njega ne
izpusti se duša vodovja, ona še vedno reagira na svet materialnosti.
Zato bodite ponižni, spokojni tudi morda do tistih, ki niso bili ravno najboljši, najbolj
prijetni. Bodite modri in rajši molčite kot pa da neumnosti spregovorite!
Kajti, veste kaj se zgodi?
Prav zaradi čustev oni lahko obtičijo ob vas in zaradi besed, ki ste jih spregovorili, bodo oni
poskušali popraviti vaše besede, poskušali spremeniti vaše misli in vas prepričati, da
nimate prav.
In kaj se zgodi?
Ujamejo se na vas in lahko pričnejo črpati vašo energijo. Za vaše dobro – bodite spoštljivi
do rajnega!
In nenazadnje. Ko dojamete, da, ko telo odvre, se solzna energija šele odpne, pridejo na
površje čustva.
Zato nekaj dni, predno se telo upepeli, ali pa zakoplje ali se od njega poslovi, imate nemir.
Ko se telo pokoplje ali se od njega poslovi, za njim zavlada mir. To je prvi znak, da je
čustvena energija duše vodovja pravzaprav odšla. Morda celo našla svoj mir ali pa, morda,
tudi nemir.
NA ČUSTVA VPLIVA VODNA SIRHARJUNA
Zakaj je to tako zelo pomembno?
Zelo je pomembno dejstvo, da na čustva vpliva Vodna Sirharjuna.
Vodna Sirharjuna je po dveh deležih, tako kot Sem dejal, vpeta na levo in na desno stran.
Leva in desna stran prenašata različne zapise, različne spomine, različna čutenja.
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Torej, leva stran je povezana s sedanjostjo, s tem
življenjem tukaj in sedaj.
Desna stran je povezana s preteklostjo, z duhovnim
srcem, se pravi s poljem, ki je nekako premaknjen, o
katerem Sem predhodno pričel tudi popotovanje,
obrazlaganje ali tolmačenje, da Bom pravilno prevajal.
Na podlagi tegá, se pravi, na podlagi
solznih energij, se pravi, na vrhu ali
v kotičku, kjer so solzne žleze, se
namreč nahaja kot nekakšen tulec –
dva deleža, nekako približno takole
velika, nekaj centimetrov, da Bom
prevajal v vašemu izrazoslovju, je ozek steber, kjer se znotraj, po spirali, vrtinči energija.
Če se ta energija odlušči, vi izgubite čustva. Ne morete jokati.
TEHNIKA: KAKO LAHKO SPOZNAMO BITJECE SOLZNE ENERGIJE (posnetek 28:06)

Torej, ta dva bitja ali bitjeca, se pravi, ti dve bunkici, solzna energija ali
kristalčka, kot jima Bom Jaz nekako preprosto opeval, da Me boste lažje
sledili, sta namreč mala bitjeca.

To so mala bitjeca, ki jih lahko preprosto pretočite tudi na dlan in pride
najprej kot kapljevina, kapljica na vaši dlani.
Kako se lahko utelesi, da jo spoznate?
Zelo preprosto. Morate jo spustiti na center vaše čakre dlani.

Po centru vaše čakre dlani se znotraj, po niti spne na vaše srce in se
bitjece utelesi.
Je nekako utelešeno bitje tako veliko. Je tako kot nekako vodno bitje ali
travnato bitje, kot nekakšna vilinka ali nekako podobno krilatemu bitju,
zelo puhaste oblike, ki se spaja v solzni energiji. Izgleda kot bitje
krilatega dela. Mala postavitev. Vendar modrikaste barve. Kot bi gledali
lesket vodovja pod točko sonca ali sončnih žarkov, se ta energija uteleša v modrino.
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Bodite pozorni!
Kadar izgubite takšno energijo ali to bitje želite spoznati, jo lahko in smete dati le na dlan!
Nikamor drugam, da jo ne izgubite!
Takrat lahko navežete stik z njo.
Najprej boste spoznali, da je brez oči. Kajti njene oči se aktivirajo, ko se povežejo na vaše
oči. Zato včasih v človeku lahko zaznate preliv preko očesnega dela.
Včasih lahko zaznate kot nekakšen hlad steklovine. To je ta notranji del, ker gleda na
površje lahko drugo bitje Teme.
Kadar gleda Svetloba, to bitje krilatega dela, modrikaste barve, imate v očeh lesket. Kot
iskro. Takšno razigrano iskro energije, ki je polna strasti, polna življenja. In to je nekaj
najlepšega.
To opažate pri vaših otrocih, pri teh malih palčkih, ki so še tako zelo mali, brez obtežitve in
predvsem iskreni. Iskreni v svojih mislih. Iskreni v svoji ljubezni. Iskreni v svoji predanosti
vam, svetu, življenju.
TEHNIKA: KAKO POGLEDATI NOTRANJO ENERGIJO OKOSTENELE ENERGIJE (posnetek 30:55)
Če želite pogledati notranjo energijo okostenele
energije, se namreč na desni strani enako giba
kapljevina kristalčka, ki ni takšnega močnega lesketa.
To bitje ravno tako lahko kot kapljevino zlijete na desno
dlan, v osrčje svoje čakre in se utelesi znova bitjece, ki je
manj svetlikajoče se. Bolj nekako temno, bolj nekako
mat postavitve.
Ne Bom dejal, da je slabo. Je pa odraz okostenele gmote spomina vsegá.
To bitjece ima šele znotraj, v centru sebe kot v srcu in znotraj, v identični kopiji ali prenosa
energije, Svetlobo. Tako, da se znotraj nje nekaj sveti.
Vendar, kaj se zgodi?
Na eni strani lahko pretehtate moč bitja Teme ali bolečine, na drugi strani lahko
pretehtate moč Svetlobe ali Ljubezni.
Zelo preprosto!
Več kot jočete zaradi bolečine znotraj, bolj bo gosta desna energija, ki jo spustite na svojo
stran, na svojo dlan, na svojo postavitev. Težja je. Bolj polna je. Bolj nekako kompaktna je.
Več kot imate solzá skozi življenje zaradi radosti, veselja, igrivosti, bolj se polne ta druga
stran. Torej, leva stran.
Zato imajo otroci, mali otroci takšno bitje lahko zelo veliko, zelo mogočno. Včasih lahko ob
njih celo opazite utrinek tega krilatega bitja, ki je tako kot nekakšna palčica v vaših risankah
ali nekaj podobnega, da boste imeli malce primerjavo, kako to izgleda. Predvsem zaradi
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dejanj, da boste vedeli, katero bitje lahko tu in tam ujame vaše oko, vaš občutek duha,
vašega diha ali utripa.
To bitje je namreč osnova, da se lahko energija zunanjega bitja obuja, uteleša in odpira
kanal v Svetlobo. Prav zaradi tega bitja lahko k takšni osebi prihaja mnogo bitij Svetlobe ali
enakopravnega pola njemu samemu.
Torej, k tej mali silhueti, ki je kot kapljevina lahko utelešena na dlani in ki se poveže s to
strukturo, ki je po diagonali tega bitja zunaj prislonjena čisto na vašo stran in jo skorajda
ne zaznavate, morda kot bolj belinkasto ali svetlo prosojno energijo, ki se veliko ne giba. In
zato jo zelo težko tudi opazite, ker je nekako vakuumirana in obdrži zapise čaker, se pravi,
čakre v neki liniji nekega zaporedja.
Hkrati pa to bitje skrbi tudi za to, za ravnovesje znotraj – čustev, za ravnovesje zunaj čustev,
se pravi, po duhovni liniji in ima izjemno mogočno povezavo, vez z bitji lastnega izvora.
Kadar se aktivira ta energija tega bitja, vi imate lahkotno telo. Hkrati pa sijočo energijo
svetlobe preko sebe, preko obraza, preko zrkla.
Po drugi strani pa imate nad seboj, ob sebi, pred seboj aktivirano belo energijo svetlobe
kot snop svetlobe, katerega duhovni ljudje mnogokrat uporabljate, pa niti ne veste, da je
ta čustvena energija, snop Svetlobe kot nekaj, kar je od Zgoraj, iz določene točke, prešlo in
se spaja kot snop Svetlobe, beline, v katerega človek mnogokrat potaplja sam sebe.
Saj veste, duhovni ljudje mnogokrat uporabljajo ta beli žarek za to, da se operejo, oprhajo,
osvežijo, prečistijo. V resnici pa vstopajo v lastno čustveno bazo čustvene energije Nekoga,
ki skrbi za njih.
Nič napák, če to počnete!
Ne pa te energije deliti kar tako naprej. S to energijo lahko aktivirate pri nasprotni osebi,
pri komerkoli, njegova čustva.
Rajši uporabljajte to energijo za to, da prebudite speča čustva v določeni osebi, ki vam je
morda draga, manj draga ali pa niti ne tako zelo poznana.
Prav zaradi te energije tega Bitja solznega dela, Solznega duhá, se namreč bela energija med
posameznikom spaja. Kot med dvema, ki se zaljubita, se zlije nekako energija med moško in
žensko strukturo in se preplete kot nekakšna osmica bele svetlobe.
Prav bela svetloba, osmica, je namreč energija, ki se pretaka iz čustvene baze.
TEHNIKA: SOLZNE ŽLEZE, LEVA STRAN: KAKO SPROSTIMO BLOKADO ČUSTVENE ENERGIJE
(posnetek 36:49)
Tako, da, solzna energija je izjemnega pomena. Predvsem se Bom vrnil k solznim žlezam ali
kristalčku – levemu in desnemu.
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Kadar se vi želite povezati s čustveno energijo, morate misli usmeriti na
to, da zaznate kapljevino znotraj na solzni žlezi.
Nato boste zaznali kot, da je solzna žleza ovita v nekakšen mehurček
vodovja.

Prav preko te membrane se spustite znotraj, v notranjost
in potem zaznate nitko ali prehod po notranjosti obraza,
se pravi, prav po točki, da se zlijete izza zasnovnika in tam
zaznate dve poti.

Če greste preko leve žleze ali preko levega dela tega bitja,
tega kristalčka v notranjost, pojdite tudi po levi strani
znotraj, okoli srcá, v notranjost čustvenega dela.

To pomeni, da po tem postopku, se pravi, ko pretočite sebe, izza ozadja v hrbtiščni del, kjer
se spojita – ta predel sprednjega desnega dela in srčnega dela, se pravi, o tem, kar Smo
opevali ali na samemu začetku tudi pričeli to popotovanje tega druženja, se pravi, je stičišče
hrbtenice.
In če boste opazovali, boste videli, da na čakro čustvenega dela se
spenjata oba kraka.
Zato se vam velikokrat lahko zgodi, da se čustvena čakra ustavlja. To
pomeni, da se vam zakopiči ali nekako ne vrtinčasto usede energija.
Takrat energija ni pretočna. Fizično strukturno telo se sesede in zapre
energijo tega dotoka in pride do zastoja energije. In telo prične bolehati.
Prav zaradi srca, zaradi tega pretočnega dela, dobite lahko tudi rakaste tvorbe, če vam jih,
seveda, umetno ne postavijo z različnimi škropivi, ko vas nekako škropijo tako zelo radi, z
različnimi strukturami po vašem lepem, modrem nebu.
Torej, da se izognete temu, nekakšnemu pretoku ali zaspani energiji, večkrat poskušajte
energijo obuditi in preverjati tako, da se spustite v levo stran in preidete kot energija po
kanalu okoli srca.
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In v trenutku, ko se na hrbtnemu delu, se pravi, izza hrbtišča steka ob
hrbet, se pravi, ob okostenelost, boste zaznali močan, gosti vrtinec ali pa
močno, gosto lepljivo energijo.
To pomeni, da čakra miruje. Takrat poskušajte z mislimi, od zadaj zliti to
energijo, aktivirati z belo svetlobo čustvene energije. In čakra se bo izza
ozadja, izza hrbtiščnega predela pričela vrtinčiti.

TEHNIKA: SOLZNE ŽLEZE, DESNA STRAN: KAKO SPROSTIMO STOJNO ENERGIJO (posnetek
40:12)
Enako lahko zgodite tudi, naredite po
drugi strani, po desni strani. Se pravi,
kjer znate zaznavati morda celo
sivkasto energijo in jo enako spustite
po notranjosti solznega predela, izza
ozadja zasnovnika, se pravi, izza
ozadja pleksusa, po desni strani bo potovala ta energija, se pravi, da greste skozi duhovno
srce. Zato znate zaznati eno ogromno kepo energije, ki različno vibrira in oddaja določeno
vibracijo.
V tej se nikar veliko ne ustavljajte, kajti vam je cilj ali ciljna točka, da pridete izza ozadja v
predel hrbtenice, ob okostenelost in tam poženete in razbijete to stojno energijo.
Ko oba dela, se pravi, s to energijo bele energije razbijete, boste začutili,
kako energija izza ozadja steče naprej, mimo pleksusa ali ob čakri
čustvenega dela navzven.
Pomeni, da ne gre skozi zasnovnika, ampak obide, kot bi obkrožila
zasnovnika in ovoj se aktivira in čustvena baza čakre spredaj in čakre
zadaj se povežejo v celovitost. In takrat energija zakroži.
Takrat šele iskreno znova začutite čustva.
In takrat se vam lahko zgodi, da pride na površje tista skrita hvaležnost globine znotraj vas
in vam solze se znova aktivirajo nad vas.
NIKOLI NE PREPOVEDUJMO JOKATI SVOJIM OTROKOM, PREDVSEM FANTKOM
Nikakor, nikoli ne pravite svojim otrokom, predvsem fantkom, da se ne spodobi, da jočejo.
Ne delajte tegá!
Moški nikoli niso moški, če ne jočejo. To, temu se izogibajte! Moški imajo ravno tako
čustva. Tudi Sam jih imam.
Zato vam polagam nekako misel na srce – ne šalite se s tem, da fantje ne jokajo! Morajo
jokati! Od hvaležnosti ali od bolečine, da ne pride do zastoja in blokirane energije znotraj
njih samih; da ne pride do nastanka raka, da ne pride do nastanka bolečin dihal. Kajti,
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skozi to se pričnejo astmatični napadi ali nekakšni bronhiji so v težavah ravno zaradi tega
pretoka te energije.
TEHNIKA: Z MASIRANJEM DOJK SI RAZBIJEMO BLOKADE NA FIZIČNI STRANI (posnetek 43:03)
Dekleta si večkrat nekako premasirajte dojke.
Izza ozadja, pojdite
prav po tej strani v
osprednji del, da
pregnetete energijo
oprsja.

S tem boste pognali in razbijali blokado na fizični strani.
Energetsko pa jo sprostite prav preko tegá, da greste v solzne žleze.
KAKO SE ZNEBITI OBČUTKA UJETOSTI NEKIH ČUSTEV, STRAHU, KRČA, NEGOTOVOSTI,
OKAMENELOSTI….
Kadar pridete v trenutku v stanje, kjer imate občutek, da ste ujetniki nekih čustev – ali ste
v krču, v strahu, v negotovosti in ne morete več razmišljati; ko padete v trenutek občutka,
da ste okameneli, da ni več vezi, čustev in možgana naredite sledeče:
TEHNIKA: TRESENJE, TRENJE PREDELA ŽLIČKE (lažje dihanje, razbijanje usedlin, ki se tisti čas
nalagajo na nas) in DIMELJ, kjer je povezava čustvene energije – posnetek 43:47
Vzemite dlan in pričnite preko žličke tresti in treti
energijo, tako, da dejansko pritiskate v notranjost.
Jaz tega ne smem narediti, drugače se Bom odpel od
fizične materije in potem vam ne Bom več ničesar opeval,
kar vam ne bo ravno po volji!
Vendar, s tem boste začutili, kako boste vdahnili.
In ne samo to!
S tem boste razbili usedline, ki se tisti čas nalagajo na vas.
Nekateri boste pričeli kašljati, nekateri celo bruhati.
Izbruhajte, izkašljajte – dejansko zadihajte. To je nekaj, kar si počnite večkrat dnevno.
In ne le to!
V dimljah, spodaj v predelu dimelj, ravno tako potresite večkrat, morda v večernemu času,
ko se tuširate ali pa, ko ležite, si v dimljah pretresite kanale. Tudi tam je povezava čustvene
energije.
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S tem sebi uravnavate strukturo energije življenja. To pa rabite! Kajti, zaradi blokirane
energije telo zboli. Temu pa se lahko preprosto izognete.
Mnogo imate načinov, kako razbremenjevati tudi sam sebe zaradi čustvene usedline.
ČUTVENE USEDLINE LAHKO RAZBIJEMO Z VIBRACIJO ZVOKA
Tudi zvok, vibracija zvoka je tista, ki razbija. Nekateri si pomagate celo s poslušanjem
prijetne glasbe.
Vendar, nekateri vzamejo takšno udarno glasbo, ki trga. Če vam je tako dobro, če se boste
bolje počutili, vsekakor, si poslušajte takšno, malce bolj robustno glasbo. Vendar morate
vedeti, da takrat obujate tisto usedlino znotraj sebe in ne frekvenco, ki je zunaj vas. Vendar,
če vam tako ustreza, upoštevajte in poslušajte svoje telo.
Nekateri pa poslušajo morda glasbo, ki dviguje frekvenco, ki ima zvok narave. To je tisto,
kar vas odpira, razbremenjuje in možgan sprosti.
KADAR SMO V KRČU IN STRAHU SI LAHKO POMAGAMO, DA SE S HRBTOM NASLONIMO NA
DREVO IN ZAČUTIMO UTRIP SRCA, FIZIČNEGA DUHA DREVESA
Takrat, kadar ste v krču in v strahu, je pretrgana solzna žleza in povezava s čustvi in
možganom.
Kako si pomagati?
Morda se naslonite s hrbtom na drevo in poskušajte misli usmeriti v to, da začutite utrip
srca, fizičnega duhá drevesa.
Kajti, drevo ima ravno tako enako sestavo kot jo imate vi. Srce znotraj, v fizični bazi in
zunaj. Zato se tudi vidi nalitek energije. Predvsem morda na kakšnih oljkah, starih oljkah, kjer
poslušate in opazujete, občudujete in vidite drevo in na njem nalito energijo ali bitje, ki se
zliva znotraj in zunaj.
Enako kot imate vi, ima tudi drevo. Zato tedaj, ko posekate drevo, posekate pravzaprav
tudi bitje. Vendar, če se posvetite njemu kot slovo, da ga poprosite, da se prelije in zlije
nazaj, vam bo drevo morda še kako zelo hvaležno. Kajti, tudi samo se pripravi na
izpuščanje energije v korenine in tako izpusti vas iz vsegá. Nikakor nimate obtežilne
energije, če se nekako poslovite od živega bitja.
Vendar, kakorkoli že, naredite vedno tako kot čutite, da je prav. Ne poslušajte Nas, ampak od
Nas vzemite toliko, kot je prav za vas.
KAJ STORITI, KO SMO PRIZADETI OD DRUGIH LJUDI?
Kadar pridete v fazo, kjer vam zaradi bolečine, ki vam jo morda povzročajo drugi, pride
solza na vaš obraz iz nemoči, takrat ne reagirajte ničesar. Odmaknite se in pustite, da nekaj
dni bolečina, vrelišče, jeza, nemoč, upor – čustva pravzaprav minejo.
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In ko imate umirjeno fazo možgana in znova vez in povezavo s srcem, boste čisto drugače
odreagirali in znali postaviti situacijo sebi v prid.
S tem, ko postavite situacijo sebi v prid, aktivirate tudi njegova čustva, od nasprotnika. Tako,
da, saj veste, vaš rek, ko pravite ali opevate, da nobena juha se ne poje tako vroča kot se
skuha, je tukaj, v čustveni bazi, še kako zelo na mestu ali na pravi postavitvi.
KAKO RAVNATI V PRIMERU, KO VIDIMO NEKOGA, DA JOČE IZ NEMOČI?
Kadar prehajate v fazo, ko vidite, da nekdo joče iz nemoči, najprej misel usmerite v to, kaj
vi čutite ob tem.
Ali čutite od človeka, od posameznika bolečino, notranjo bolečino? Ali čutite igrivost, igravo
energijo? Poskušajte ločiti, v kakšni fazi posameznik se trenutno nahaja.
Kadar čutite, da je človek, posameznik v bolečini in da ne veste, kaj narediti, ga morda le
preprosto objemite in nič ne recite. Že vaša prisotnost ga lahko umiri.
V primeru, da človek odreagira impulzivno in vas potisne proč od vsegá, ne drezajte vanj.
Morda ga samo pobožajte, se ga dotaknete in mu zaželite lep dan.
Kaj se zgodi v njemu? Pretrgate blokirano energijo. Kajti, ko se ga dotaknete, je dobesedno
tako kot bi z dlanmi odtrgali njegovo nalito energijo in človek počasi, počasi prične dihati,
vdihavati in najde sam sebe.
Kadar človek nekako joče iz radosti ali veselja, ga že nagonsko objamete in se morda celo
veselite z njim. Seveda, če ste iskreni! Če imate druge misli, druge namene in da se
posamezniku kaj zloži, kar ste si želeli vi, se boste zelo težko veselili in boste morda celo
jokali od lastne žalosti, ker je morda nekomu nekaj uspelo, vam pa nikakor ne.
Tudi to je morda na mestu, kajti, pomembno je, da v tistemu času, ko čutite, da ste
neprivoščljivi, morda to tudi izrazite. Povejte iskreno: »Boli me, ker ti je uspelo! Ampak ti
želim vseeno zelo dobro. Upal sem, da rata meni, da uspe meni!«
Kaj se zgodi?
Takrat poveste resnico. Resnica doseže pravi obraz. Pravi energetski pol pa odpne karmo
od vaju obeh.
Poskušajte slediti toku čustev, toku solzá.
TUDI ŽIVALI JOČEJO OD ŽALOSTI
Vendar, če boste opazili, tudi živali jočejo. Živali jočejo od žalosti. Zelo malokrat od sreče in
radosti. Kajti sreča in radost je povezana z njihovim nagonom in z impulzivno strastjo.
Kadar so živali ujete, nemočne in obupane, se običajno vse skrčijo. Točno tako kot vi, ko se
skrči materija, se posede energija čustev in bolečina v njih zaživi.
Kako jim pomagati?
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Zelo preprosto!
TEHNIKA: KAKO POMAGATI ŽIVALIM, KADAR SO ŽALOSTNE, OBUPANE, NEMOČNE (posnetek
51:29)
Z mislimi pomislite in opazite najprej njihove oči, njihove solzne kristalčke in pojdite z
mislimi v njih, po njihovem kanalu, preko čustev, preko njihovega srca – se pravi, naredite
to srce, ta prehod, ta obod, da pridete do hrbtenice in tam usmerite energijo, da
odblokirate, razbijete usedlino. In žival bo počasi našla sama sebe. In hitreje se bo
opomogla tudi, če žaluje ali če jo karkoli boli.
Živali so namreč zelo iskrene v čustveni naravnanosti. Žal, mnogo bolj kot vi ljudje. Žival
točno pokaže kaj čuti do vas. Človek tega nikoli ne počuti, niti ne zazna, kajti, je naložen v
programih – v programih uma, v programih razuma, v programih prenosa davnine in
sedanjosti, v programu, ki ga ustvarjajo drugi za njega že skozi otroški čas.
Zato je človek na nek način zelo zlagano bitje, a hkrati zelo sestavljeno bitje. In zmaguje
šele tedaj, ko dobi frekvenco živali.
Se pravi, kaj pomeni živalska frekvenca?
To ne pomeni, da postanete zveri! Ali, da postanete kar nekaj divjega! Nikakor ne!
Žival je iskrena in zliva svoja čustva in povezuje svojo materijo, povezuje svojo vodovno
Sirharjuno, povezuje svet, ki ga vodi z zgornjim poljem in ne s spodnjim poljem. Kar
pomeni, da to stopnjo morate vi ljudje poloviti in jo začutiti.
Zato mnogokrat opazujte živali, kako se vzgajajo. Opazujte, kako se obnašajo druga do
druge.
Mnogokrat domače živali prikažejo ljubezen, ki jo vi nimate, na katero ste pozabili.
Žival se mnogo večkrat objame, pocarta, poljubčka, poliže drug drugega. To ne pomeni, da se
boste sedaj lizali kot živali, ampak, to pomeni, da izražate svoja čustva.
Če od nasprotnika čustev ne dobite, potem sprejmite to, da je tako kot je. Če poskušate
njemu obuditi čustva, jih morate najprej pri sebi. Torej, najprej sestaviti sebe, začutiti
svojo energijo in biti ISKREN do sebe, ali sploh takšno osebo resnično ljubite in želite biti z
njo, ali pa ste samo za določen čas z njo.
Iskrenost v vas samih ne potrebuje besed za druge. Potrebujete jo vi sami, da jo slišite, da
znotraj sebe slišite kot v možganu, kot v najvišji energiji, da zaznate sami sebe in svojo pravo
postavitev.
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SOLZNA ENERGIJA SE HKRATI POVEZUJE TUDI Z IZVIRSKO ENERGIJO
Solzna energija se hkrati povezuje tudi z Izvirsko energijo.
Ko je Nekdo, nekoč, nekdaj kot Bog Božanstva ustvarjal in kreativno ustvarjal, zlival,
preoblikoval in iz svoje misli ustvarjal energijo vodovja, ji vdahnil utrip življenja in jo
preoblikoval, ju združeval, je Energiji vodovja namreč podajal največjo moč vsegá.
Zato imate tudi vi, v svojemu telesu, več vode kot prašine. Kajti prašina, prah, rudnina,
sestavina ali struktura, se namreč spaja in vibrira z Vodno Sirharjuno. Duh od duhá, ki je
energija, ki se spaja z davninskim pepelom, ki ste ga zapustili, je takozvana duša telesa ali
okostenelosti.
Ta dva vibrirata kot dva, ki se parita, ki se ljubita, ki se zlivata in na določeni točki izgleda
tako kot paritveni ples.
V resnici pa Energija kapljevine in prahu medsebojno se vrtinči v spirali in
nastaja takšna hitrost, da navidezno izgleda, kot da se dva deleža
medsebojno takole parita.
Naj vas to ne zmoti, da boste opazili kaj in kako pravzaprav struktura
vodovja in prašine ali rudnine tudi se spaja in prepleta.

Če boste pogledali samo en mehurček, en delež, eno celico, boste zaznali določeno
vibracijo. In če pogledate spojitev vodne energije in prašine, kjer se spaja ta navidezni
preklop, boste videli, v središču kot tanek las energije čustev.
Čustvena energija se namreč, ko se zliva izza solza v notranjost telesa, okoli srca, se
namreč zliva ob hrbtenici naprej v predel jajčnikov ali mod. In od tam se vpenja v
vrtinčenje ali gnetenje samih predelov.
TEHNIKA: KAKO OBUDITI ŽIVLJENJSKO ENERGIJO (posnetek 57:02)
Torej, življenjska energija se ustvarja prav iz tam, se pravi, za življenje tukaj in sedaj. Zato jo
lahko tudi dodate, se pravi, ali obudite in imate na njo velik vpliv.
Tako, kot je nedolgo nazaj, tudi pred časom, Lana vas
poučevala, ko je dejala, da preprosto Energijo življenja
aktivirate, da začutite njeno vrtinčenje, gostljatost ali
polnost.
In ko to težo začutite, jo preprosto samo dajte na jajčnike
ali na moda.
Tudi če jajčnikov ni, dajte na predel, kjer so bili jajčniki, kajti energija od njih za večnost
večnosti tudi živi.

18

In skozi to vdahnite energijo iz dlani in videli boste, začutili boste vrtinčenje energije,
toplota, ki vas prevzame in se spaja po notranjosti trebušnega dela ali samega dela. To je
tisto, na kar bodite pozorni.
In prav iz tam se po sprednjemu delu zazna tanek las
preko bradavic, kjer je vpeta energija Bitja, ki je zunaj
pred vami.

Vse je medsebojno prepleteno. Več vam o tem Bitju ne Bom opeval, ker boste morda imeli
preveč preglavic s tem, da boste koga umestili in ga potem znova povezovali z Instinktom. Pa
ga boste zopet umeščali med nasprotnikom Instinkta, Ega, ki je tudi po diagonalni strani,
vendar izza ozadja tega Bitja.
Se pravi, Ego ni to Bitje Svetlobe, da ne boste mislili.
Se pravi, Svetlobno Bitje čustev je vpeto
tako, po diagonali in zapolnjuje ta predel.

Ego pa je bitje, ki se uteleša in je kar malce proč od fizične materije in ima v ujetosti prav to
bitje čustev in moralnosti.
PREKO SOLZNE ENERGIJE SE LAHKO POVEZUJEMO Z IZVORNO KODO
Solzna energija je torej kristalna energija, skozi katero lahko sebe povezujete tudi v sam
vrh, v samo Izvorno kodo.
Torej, kadar želite priti v Izvorno kodo, nikakor ne morete vstopiti v to, da boste dejali:
»Sedaj bom šel v srčno energijo, se pravi, v solzno, okoli srčne energije in se prepletel in
vstopal v Izvorni del.« Kar mislite si! To ne gre tako!
Ko vi od srca, se pravi, začutite ali bolečino ali srčno zahvalo, se aktivira to bitje. To, kot da
bi se obudilo pred vami. In zato imate velikokrat občutek, da kadar ste nemočni, da polzite
ven iz telesa in slonite na temu bitju.
Takrat se spoji notranjost in zunanjost. In takrat se odpirajo kanali do vašega vrha, celo do
tistega, ki je bil lahko morda prvi kreator – ne vas samih, ampak vaše zasnove.
Tukaj imate tudi veliko preglavic.
Vsi si vzamete – moja duša, jaz kot zasnovnik, jaz to, jaz ono. Nikakor ne!
Vi ste samo ta energija iz zadnjega življenja. Vse ostalo je skupek vsegá. Ali nečesa, kar je
bilo del popotovanja tudi vas samih, ali pa nekaj, kar je bilo čisto vrinjenega. Tako, da tukaj
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ni nekega preprostega recepta, da bi dejali, da so neka pravila, neki programi, da ste vsi po
enakemu Izvoru narejeni. Nikakor ne!
Pojdimo še košček dalje.
TEHNIKA: KAKO VSTOPITI V SOLZNO ENERGIJO SRCA (posnetek 1:00:54)
Kadar resnično želite vstopiti v solzno energijo srca, se pravi, izpustite to
energijo na površje, na svojo dlan.

Ko se na vaši dlani aktivira, tako, kot Sem dejal, ta energija kepice,
kapljice, ki se spoji kot nitka v notranjosti, boste zaznali utelešeno bitje,
male palčice. Dejal Bom »male« palčice ali kapljevinastega bitja.
Ko se s tem bitjem spoprijateljite do točke, da od tam se energija poveže
na vaše srce, v center srca, kjer je drugo malo bitjece. Od tam se poveže
na točko srca zasnovnika. Kajti, srce je tudi osrčje v zasnovniku.
Zasnovnik kot bitje zadnjega življenja ima svoj center čustev in svoj center srca. Zato je
kopija vsegá. Navidezno je le mehka energija, v resnici pa ima popoln, popolno
rekonstrukcijo ali kopijo tega kar ste, po fizični strukturi. Zato se nikoli ne morete skriti in
dejati, da ste nekaj. Saj se preoblikujete, vendar, vedno pokažete kje je vaše življenje. Ne
glede na to, kje potujete in se gibate ali astralno potujete.
Zato ste tako zelo simpatični.
Predvsem Smo se veliko nasmejali prav pri Naši mali Lanjuški, ko je potovala in se
pretvarjala, da je nekaj ali nekdo, kot da Jo nihče ne vidi. A vedno znova je izdajala, kje je in
kam si želi vrniti ali preiti.
Tako, da, zelo veliko zabave nam mnogokrat povzročate prav vi, čisto sami, ko se pretvarjate.
Ampak, prav to pretvarjanje, ko ste v čustveni energiji, se vam aktivira davnina in se
aktivira tista čista energija spomina, kar ste bili. Takrat pretvarjanje dobi pravi pomen, ker
se prebuja tisto hrepenenje davnine.
Kadar pa vi sebe pretvarjate po čustveni bazi in sebe postavljate v osrčje ali v ospredje, da
želite biti nekdo drugi, nekaj, kar pravzaprav niste in planirate, da ustvarjate program, pa
pravzaprav taktizirate, pa se ne lesketate in povezujete z nečem davninskim, ampak z
nečem, kar ustvarjate tukaj in sedaj.
Vendar, če aktivirate tudi močne želje v notranjosti, se »mali« čudeži tudi zgodijo. Zato vas
Zemlja lahko ali Življenje tudi lahko osrečijo, tudi po denarni plati, po želji po vizualni podobi
ali čemurkoli drugim.
In še nekaj vam ravno prišepnem še na to postavitev:
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Mnogo je ljudi, ki spreminjajo svoje podobe zato, ker želijo biti živali. To ni podoba nečesa,
da se jo boste vi sramovali, ali jo pikali ali nekaj takega. Vendar, to govori, kdo pravzaprav
daje telo temu življenju.
Mogočna postavitev!
Spoštujte življenje. Spoštujte vsakogar, ne glede na to, kakšen kdo je.
Ko boste pričeli spoštovati vsakogar in se morda tudi spogledovali s tistimi, ki pravzaprav
pozabljajo na čustva, boste spoznali, da postajate usmiljenci v marsikaterih postavitvah
marsičesa.
Takrat se vam bo prikradel nasmeh na obraz in znova se vam bodo zalesketale iskre v
očeh.
Tako, da, tudi če iskric v očeh morda ta trenutek nimate zaradi žalosti, skrbi, negotovosti,
otopelosti ali morda občutka pozabljenosti, da ste sami in osamljeni v temu svetu
popotovanja, vam prišepnemo, da nikoli niste sami. Saj v telesu, ob telesu, nad telesom,
pod telesom – kjerkoli pogledate, vedno je nekdo!
Le malce oči napnite in solzne žleze aktivirajte. In začutili boste Vodno Sirharjuno, ki vam
daje občutek, da je telo tudi pravo telo.
Jaz Bom dejal takole:
Za prvi del bi predlagal, da naredimo malce premora, da boste malce se odpočili, malce svoje
misli zbistrili. In predvsem, pripravili morda kakšno zanimivo vprašanje na tematiko Solzá, ki
Smo jo odprli.
Pa uživajte v premoru.
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DRUGI DEL: VPRAŠANJA IN ODGOVORI
Takole.
Takole. In znova prihajamo nazaj med vas, pred vas. Kakorkoli že, lepo in toplo, srčno
pozdravljeni. Nadaljevali bomo s čebelicami drugega dela. (op. v ozadju se sliši brnjenje)
Smeh. Nič hudega! Malce se šalim. Vendar, kakorkoli že, ne brenči to zaradi Nas, da ne boste
mislili, čeprav nekateri ste pomislili na to.
Drugi del je namreč namenjen vam, vašega popotovanja, vaših vprašanj, vaših radovednih
energij, ki so Nas kar nekako očarale.
Danes ste bili v vprašanjih zelo zelo izvirni. Tako, da, mnogo je bilo vprašanj in vsekakor
bomo med prepletanjem enih odgovorov in drugih poskušali zajeti tudi odgovore na vse
tiste, ki ste morda ali boste morda ostali brez prebranega vprašanja.
Vendar, saj veste, vse nekako zapakiramo tako, da zajamemo neko nevtralno postavitev, da
je za vsakogar nekaj zanimivega.
Pa pričnimo z vašimi vprašanji. Tako, da, kar izvolijo.
»Hvala vam.«
Jasara.

»Prvo vprašanje gre takole:
Kako odblokirati žalost, ki je prenešena iz prejšnjih inkarnacij?«
Zelo močno vprašanje!
Kadar energija prenaša težino čustvene baze, se ta običajno zliva v celovitosti najprej v
energiji duhovnega svetá.
TEHNIKA: KAKO SI SPREMENITI ČUSTVENE ZAPISE IZ DAVNINE (posnetek 02:03)
Duhovni svet oziroma duhovno srce, ki je prislonjeno ob
desno dojko oziroma v temu sprednjemu delu – v središču
njega samega je navidezen kristal.

Kaj pomeni navidezen kristal?
To je energija, ki se vrtinči s takšno čistostjo in gmotno frekvenco, da se na videz energija
tali, gosti in spremeni. Oddaja žarek. Vi bi dejali kot žarek upanja.
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Ta energija se v središču duhovnega srca
po niti prepleta na fizično srce, v središče
fizičnega srca.
Od tam se energija fizično energetsko
poveže izza zasnovnika v ta hrbtni predel,
v zadnjemu delu, kjer se spaja energija
takozvanega, navideznega srcá, pretoka, o katerem Sem predhodno tudi opeval ali pa
spregovoril.
Energija v središčnemu delu hrbta, pa morate iti, se pravi, tam, kjer se
vpne energija, v središče, kjer se steka sprednja čakra in zadnja čakra.

Saj veste, telo imate razrezano po več plasteh – po sprednjemu delu, zadnjemu delu. Se
pravi, več diagonalno. Vendar, ko imate sprednji del po prerezu, se sprednji in zadnji del
povezujeta s čakrami.
Ko se sprednja in zadnja čakra v središču stekata oziroma medsebojno
prepletata, kot bi se dve spirali v središčni točki prepletali in združevali,
nastaja navidezna cev.
Ko v središču teh dveh spojk povežete nit, dobite nekakšno kot nit in
nihalo. Nihalo najnižje točke usedline.

Na samem mednožju, v središču te energije, če opazujete to nitko, boste videli drugi del
kristalčka, ki zna biti temnejši. Se pravi, identično nasprotje temu, kar je zunaj.
V temu spodnjemu delu, pod popkovnim predelom, je
namreč svet Zemlje, življenja in predhodnega popotovanja.
To pomeni, da se točno v temu nihaju zliva center vsegá.
Ko greste v spreminjanje ali želite ozaveščati davninska
čustva, morate priti v ta kristal.

V temu kristalu, ko se energija razlije, se začne raztapljanje in se zliva kot
navidezni oljni madež.
Ta oljni madež je namreč membrana, ki se zliva tako okoli prebavnega dela,
kot bi dejal, da imate nekakšen obroček.
Ko se ta obroček aktivira, se odpre kanal.
Ko se odpre kanal, se odpira v globino in nižino.
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Tam, kjer se kanal ustavi – ne gre v neskončnost ali nekako v končno točko najnižje točke,
ampak gre v točko ali v plast, ker so svetovi večplastni, gre kanal točno v točko, kjer se zliva
speča silhueta tistega najnižjega in najtežjega, kar ni porojeno v temu času tega življenja.
In tam je točno tisto najtežje po čustveni bazi.
In če zmoremo to silhueto obuditi, jo vzljubiti, jo prevzgojiti, zmorete spremeniti, preurediti
ali na sebe podati nove zapise čustev same davnine.
»Zadnjič sem jokala. Za trenutek se mi je zazdelo, da sem znotraj, v telesu in slišim, kako
nekdo nad menoj joče. Ali je jokala duša? Kdaj joče duša? In, ali lahko joče tudi
zasnovnik?«
Zelo močno vprašanje!
To se dogaja mnogim, vendar, nekateri opazijo, nekateri ne.
Kadar se v notranjosti, se pravi, nahajate v središčni točki in se počutite
znotraj majhne, lahko čutite in slišite energijo ženske ali moškega, ki
stoji in nekako sloni, kot bi slonel na svojem fizičnem telesu znotraj.
To je duša, ki se naslanja kot Vodna Sirharjuna na Sivo dušo.
In ko ona joče, joče energija znotraj. In takrat čutite, da v telesu joče
neka velika stojnost. Ne jočete pa navzven!
In če ta moment polovite, se lahko kot zasnovnik obrnete na njo in tedaj lahko vzpostavite
tudi direktni stik z njo. In to je nekaj, kjer lahko pričnete preprosto komunicirati z njo. Kajti,
v telesu je več različnih delov vas samih ali pa bitij, ki soustvarjajo telo ali spomine.
Duša vodovja je bila tista, ki je tedaj jokala pri vas.

»Zakaj, ko pogledam živalici v oči – katerikoli – ptici, psičku, muci, mi privrejo solze v oči?«
Ooo.
Predvsem zato, ker živali ohranjajo to čistost, to prvobitnost, to popolno ljubezen. Živali niso
izigrane, niso preoblikovane tako, kot bi lahko dejali sam človek.
Sam človek je program. Žival pa je v prvobitu ohranjena in dela le po nagonu, kar pomeni, da
nima miselnega programa tako postavljenega kot ga ima človek.
Saj se žival prilagodi, ukroti, nekako prevzgoji. Vendar, ona bo vedno delala tako, da UGODI
nekomu in hkrati tudi sebi. Hkrati pa ohranja svojo ljubezen, iz katere čistosti je bila tudi
izvorno postavljena.
Ko pogledate takšni živalici v oči, se iz nje, se pravi, iz teh vodnih kristalčkov, teh bitij,
poveže na vaše kristalčke in vam prebuja to čisto Izvirsko energijo.
Takrat mnogi jočejo. Mnogi začutijo to spokojnost v živalih. In mnogi med vami pravite,
opevate ali se celo oglašate: »Kako je lepo živalim! So brez skrbi in so polne ljubezni in
nekako radosti.«
In točno to je!
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In to je tisto, kar vas opomne na prvobit, na tisto Izvirnost Tistih prvobitnih, ali samega
Kreatorja ali tiste Čiste Ljubezni, od kateri ste vsi, ki ste danes tukaj, v zemeljskemu
popotovanju, ste tudi odšli.
Ne pomeni, da ste slabi!
Vendar, ste na samemu popotovanju daleč daleč od lastnega doma in prvobita.
»Zakaj so solze slane?«
Mmm, marsikdo bi dejal: zato, ker imate določene Ph vrednosti, v vašemu prevodu Bom
dejal. Različni pravijo, da določene žleze povzročajo določene substance. Jaz pa Bom zelo
preprosto dejal takole:
Vaša Izvorna energija vodovja, Sirharjune, je namreč obujena iz morskih gladin. Struktura
je morska, zato imate vodno, zeleno ali rahlo osoljeno energijo.
Če se spomnite nekih druženj, kjer Smo večkrat, se opravičujem, večkrat opevali, kako je bilo
v prvobitu, ko je nekako tudi Bog in Mu tudi Moj očka, dejansko postavljal in ustvarjal, kreiral
iz nič, kako je vstopal v vodovje in iz njega ustvarjal Energijo. In tudi Bitje je to tisto
prvobitno in Izvorno.
Ko se Izvorna energija vodovja poveže s čustveno energijo, ki jo obudi, se pravi, ko date
utrip ljubezni, utrip lesketa, znotraj iz sebe v njo, se ta energija kepice lahko obudi.
To so igre energij. Kreatorstva.
Tudi vi ste lahko preprosti kreatorji, če le opazujete svojo lastno moč.
Ne Bom vsega opeval. Zakaj?
Ker bodo mnogi, kot vidim tukaj, uporabili v uničenje ali v rušenje. Tega pa Jaz ne želim! Zato
vam bom prišepnil le toliko, da lahko iz slabega morda naredite kaj dobrega.
Že vaše misli so lahko zelo močen adut, močno orodje ali kreatorstvo za nekaj več.
Ko si vi nekaj želite, ko opazujete, ko sledite nekemu toku nekega preoblikovanja in ko za
nečem res hrepenite, ko je res tisto iz globine, ko zahrepenite, se v kreativno energijo vda
utrip. Takšna energija se obudi in od vas odhiti. Takšna energija se lahko dejansko
preoblikuje, izoblikuje in k vam pripelje tudi soustvarjalce vsegá, kar ste vi kot kreatorji
vstavili v to silhueto.
Na primer, Sanjski duh je nekaj, takšna energija, ki jo lahko izoblikujete zavestno.
Kajti, vsakdo v telesu ima prostore, ki so prazni, ki so prosojni in so umetno zapolnjeni
zato, da je zaprt prostor prehoda.
Vsakdo, ki se ukvarja z duhovnostjo ve, da v telesu mora biti vsak delček hermetično zaprt,
kot bi lahko v vašemu jezikoslovju se izrazili.
Zato imate na levemu predelu, v levemu bočnemu predelu, čisto
nevtralno energijo praznine. In to belo energijo, ki jo lahko izoblikujete,
se pravi, kot Sanjskega duhá, v svojo silhueto željá.
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Ko je dovolj napolnjena, ko res se obudi iz vašega hrepenenja, lahko običajno, po kakšnemu
letu, če se ukvarjate s to energijo ali pa že v nekaj tednih, nekaj dneh, zavisi, kako močna je
vaša kreativnost, se ta energija lahko obudi.
Ko se energija čistosti obudi, lahko od vas za nekaj časa odhiti. Kajti tisto, kar vstavite v njo,
na takšno stopnjo valovanja ona tudi prestopi. Kajti, vaša ljubezen, ki jo vstavljate vanjo,
kajti, to je projekcija vas samih, vaših željá.
Mnogi kreativno ustvarjate svojo davnino. Zato ste zelo podobni tistemu, kar ste nekoč bili
in vsa znanja prenašate v to energijo, se ona vzdigne na določen nivo, kjer ustvari ali k sebi
pritegne soigralce tistega, kar ste vi vanjo vstavili. Se pravi, vaših željá.
In ko se zbere ekipa, se po določeni točki – ne Bom sedaj opeval cel postopek, ta energija
vrne.
Ko se duhovna bitja spustijo do vas kot fizičnih ljudi, posamezni duhovnjaki ali duhovne
strukture – lahko različnih angelov, različnih bitij, prelijejo fizične ljudi in vam jih pripeljejo
pred obličje.
Takrat se lahko čudeži pri vas tudi dogajajo. Tako se tudi srečajo tisti, ki se res globoko
ljubijo. Ampak, saj veste, to je svet energij.

»Ali je tudi kurja polt v kakšni povezavi s solzami?«
Če se spomnite predhodno, ko Smo vam opevali, Smo dejali, da je vodna struktura vodne
Sirharjune pravzaprav iz drobnih kapljic. Kot bi dejansko dali pršico, prš skupaj, je vsaka
kapljica shranjena pod poro.
In ko se čustva prebudijo v vas samih, ko se vas dotakne znotraj, ko vam pride, na primer v
čutenje prijetna glasba, prijeten trenutek, ko se vas nekaj dotakne, se zgodi sledeče:
Energija čustev se znotraj vas obudi in istočasno se vsaka kapljica znotraj vas samih, ki je
povezana po nitkah kot izstopajoča se energija skozi pore zavrtinči in doseže hitrost. Zaradi
te »hitrosti«, sedaj govorim res preprosto, da Me boste razumeli, zaradi hitrosti vibriranja se
kapljica obudi, se dvigne, dobi višjo frekvenco in se Sirharjuna zliva preko vas. Zato vas
preliva kurja polt.
Je pa povezano vedno s čustvi.
»Kakšna je povezava solza ob zehanju?«
Solze in zehanje je pravzaprav prevod ali prehod določenih kanalov. Saj veste, na fizični bazi
so najprej prepleteni marsikateri deleži. Najmočnejša energija pa je energija zehanja.
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Če ste kdaj opazili, kadar nekdo zazeha začnete ali pričnete zehati kar vsi. Kot bi si balonček
polagali, prestavljali, kot bi vdahnili nekaj od njega k sebi nazaj in znova nazaj. Se pravi,
zehanje je nalezljivo, kot pravite pri vas.
In kaj se zgodi?
Ko vi zazehate, vdahnete, dobesedno kot del avre ali del duhá, diha, se pravi, mehurja.
Mehur je namagneten z drugim mehurjem diha druge osebe in se kot magnet premakne. In
ko vi zazehate, ko vdahnete, se ta mehur vas premakne v vas in istočasno kot magnet obudi
se pri drugi osebi, se kot na elastiko spusti iz njega navzven. In takrat, ko se ga izpusti, ko vi
odzehate, se njemu vrne ta mehur v njega. In v trenutku, ko gre mehur v njega, oseba
zazeha.
Istočasno se zgodi povezava s solznimi energijami. In zato tudi solze prihajajo na površje.

»Zakaj mamice jočemo, ko naši otroci nastopajo, ko jih gledamo, ko smo ponosni nanje?«
Naj bo veliko tegá! Naj bo vsak dan veliko takšnih solza! Ker prav takrat je oseba najbolj
čustvena.
Ko mati gleda svojega otroka, gleda na odru, na primer, ali v nekemu podvigu, v trenutku,
KO GA PRIČNE OBČUDOVATI, ko ga prične občudovati, ga prične čutiti.
Ko prične čutiti, prične čutiti vso njegovo ljubezen znotraj njega, se zgodi povezava njunih
src. In energija, ko otrok pogleda na mater ali iz sebe z ljubeznijo, da nekaj, kar se je naučil,
kar kaže ali izpe, se pravi, se zgodi trenutek, kjer se pretok srca poveže – matere in otroka.
In ta blaženost poda umirjeno harmonijo znotraj posameznika ali osebe. In ta čustva
pripeljejo do točke, da se aktivira ne samo kristalček ali kristalna energija solzá, ampak,
odpre se kanal.
In takrat, če opazujete matere same sebe, boste opazile, da dejansko prihaja do spokojnosti.
Spokojnost se začuti, ker se kanal odpre, ker se bitje med vami aktivira – to, ki je zunaj, se
pravi, kjer je ta kanalna energija čustvenega vsegá odprtega. Tako, da, naj bo veliko takih
trenutkov, ker prav to je tisto, kar vam vzdiguje frekvenco. To je tisto, kar vas opomne, kaj
vam primanjkuje.
In to je točno tisto, kar vam odpira Božja vrata za naprej.

»Kaj se dogaja s človekom, ki mu gredo solze na živce? Ko mu je zelo moteče, če nekdo
joče?«
Mnogokrat kdo opazi, da ga vedno ista oseba, ko joče, zmoti. Zakaj?
Zato, ker morda oseba, ki joče, ni iskrena, ali je zaigrana ali pa ni med njima čustvene vezi.
Se pravi, kadar, na primer, partnerica joka in se moškega ne dotakne pomeni, da med njima
ni vzpostavljena vez srca. Ne Bom dejal, da je katera oseba slaba. Bom pa dejal, da med
njima ne vlada harmonija. Ker takrat, kadar gre nekomu nekdo do srca pomeni, da ga tudi
čuti, da dihata drug z drugim.
27

Nikakor ne kažite na tistega, ki vas morda spomne ali opomne, ali vam ne gre do srca
nekakšne solze ali kaj takega. Morda pa je prišel do točke, da je bilo tega preprosto preveč.
In v nekemu trenutku je postal imun in je zaprl svoja čustva.
Pri takšnih ljudeh ali posameznikih bi dejal – morda je dobro, da se pogovorite iskreno in da
drug drugemu priznate, kaj čutite v iskrenosti za sebe in ne samo za drugega.
»In še eno sladko vprašanje:
Lahko poveste še kaj o solzáh med orgazmom? Lahko podaste še kak nasvet ali tehniko za
doseganje orgazmov pri moškem in ženski?«
Kako zelo simpatično! Pa gremo na erotiko!
Kje naj pravzaprav pričnem?
Orgazmi so dejansko povezani z vodno Sirharjuno. Če ni vodne Sirharjune povezano z
ustvarjalno energijo kreativnosti, se pravi, z jajčniki oziroma pri moških v centru mod –
tudi pri tistih, ki pravzaprav nimate jajčnikov, se tam osnova vsegá pravzaprav prične. Od
tam se kreira in pretaka energija naprej.
Bodite pozorni!
Vodna Sirharjuna je namreč vpeta prav v te predele, kjer se tvori in
ustvarja energija diha.
Saj ste opazili – tudi dih je kapljevina. Vse je povezano in vezano tudi na njo.

Če želi ženska nekako dosegati visoko stopnjo orgazma, mora najprej ugasniti um in
razum.
Um in razum sta osnova – to sta dva bitja, dva deleža, ki se medsebojno prepletata in
bojujeta, ki sta v racionalnem pogledu življenja.
Ko oseba ugasne um in razum, se pravi, ko nič več ne razmišlja, prične preprosto samo biti.
Ko prične samo biti in ko začne samo ČUTITI svoje telo in ko začne čutiti, se pretoči v svoj
dih. Ko prične poslušati oseba svoj dih, začne čutiti svoj utrip, bitje srca.
Ko prične čutiti svoj utrip in bitje srca, se ta energija razlije preko vsegá.
Takrat začuti vodno Sirharjuno in njeno moč. Takrat se vodna Sirharjuna prične utelešati v
telesu in oseba dobi drugačno moč, drugačen pogled in nekako steklovino strasti na oči,
prav iz njene strukture.
In ko in če partner uspe dihati z njo, se pravi, da sledi drugi osebi v temu, da uživa z njo, da
ni pregrob – ali pa, zavisi, kakšen tempo oseba doživlja, se pravi, je pomemben ta
medsebojni dih obeh partnerjev.
Ne tako, da moški, ki so narejeni na hitro, kot mali zajčki, da hitro naredijo, da gredo
pogledati malce vašega informativnega večera ali dnevnika, kot pri vas pravite ali opevate, se
pravi, je to lahko nekaj lepega.
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Vendar, osnova je um.
Če se boste preko dneva sporekali, se boste le redkokdaj ujemali tudi v spolnosti. Ali pa
takrat, ko imate toliko eksplozivne energije, da jo lahko samo preko orgazma spustite
navzven.
Vendar, dajmo se vrniti v tisto bolj strastveno, preprosto čutenje drug drugega.
Ko pridete v točko, da zadihate s to vodno Sirharjuno in ko oseba, ki je pod vami – na
primer, da bi Jaz imel žensko pod seboj, se pravi, ko dobi steklovino, nekako na oči, ko
vidite, da se ji spremeni barvitost oči, ste na zelo pravi strani, na zelo pravi postavitvi, da jo
spravite lahko do vrhunca.
Vendar, ne razmišljati, kako hitro ji bo prišlo preko ali čez, ker boste popolnoma vse skupaj
uničili. Še manj pa, da jo na koncu vprašate: »Ali vam je bilo fino?« Nikar tega ne počnite!
Ker to je nekaj, s čimer lahko uničite vse. Rajši jo stisnite k sebi, ko doživi orgazem, vrhunec
ali karkoli drugega.
Če imate občutek, da bi lahko oseba doživela močnejši orgazem, poskušajte uporabljati
različne prijeme. Morda poskušajte uživati preko Ge točke. Se pravi, vedno morate vzeti
dovolj časa. Ne biti natempirani na urico ali minuto, da ste preutrujeni.
Vzemite si čas drug za drugega.
Kajti, če boste vi pogostili njej, bo zagotovo tudi ona vam. In tako se nekako počasi prebudi
notranje jedro obeh. In ko energija obeh se združi, se preplete, se pretoči in takrat lahko šele
doživite pravo intenzivno spolnost v vseh merilih.
Bodite pozorni!
Kadar vodno Sirharjuno ujamete preko Ge točke, dobite prav ta močen izliv. Takrat žensko
dušo dobesedno izstreli iz telesa. In ta ženska, ki je zunaj, moškemu pravzaprav odpira
vrata do Nebeških vej oziroma do Najvišjih Arkašev.
Vendar, kakorkoli že, ko ženska se izstreli iz telesa, dejansko pade v prostor nekake
blaženosti, nekake popolnosti.
In, sedaj ne Bom opeval vseh postavitev, ker vsaka za sebe nekako vidi, čuti in zaznava, se
pravi, ko se vrne v telo in če jo moški zna samo čutiti in zadihati, bo ona se zlila čisto z
vsako poro svojega telesa.
In če bosta s takšnim tempom v prihodnjemu dnevu ali čez čas, ko se bosta znova začutila,
nadaljevala, se bo strast samo stopnjevala. Vedno večja intenzivnost bo v vlaženju, v
kopičenju gmotne strukture vodovja. To pa vsakdo tudi rabi.
Mnogo je oseb, ki nikakor ne morejo doživeti vlažnosti.
Morda imate premalo tekočine znotraj sebe. Morda ste dehidrirane. Morda imate
napačnega partnerja. Morda imate preveč uma in razuma vklopljenega, kaj da in kaj ne, ali
bo tako ali tako. Predvsem pa sproščenost! To je osnova!
Zato marsikateri pravijo, se Bom malce pošalil, da kakšen kozarček ali dva rujnega vam
sprosti um in razum in teče vse tako, kot mora biti.
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Tako, da, poskušajte morda tudi kdaj, tu in tam, s kakšnim kozarčkom. Vendar ne toliko, da
boste padli dol in ne boste več vedeli za sebe, ker potem ne bo nobenega užitka! Ampak,
morda ravno toliko, da se malo sprostite, umirite in predvsem zaupate.
Zagotovo bo v današnjemu večeru ali dnevu veliko strasti na različnih straneh.
Tako, da, Jaz bom dejal – Jaz bom še malo počakal, ker Moj čas in vaš čas nista ravno
usklajena. Vendar, kakorkoli že. Večina od vas ima partnerje, imate ljubimce, imate prijatelje.
Kaj naj rečem? Uživajte med njimi.
Tisti, ki nimate – nič hudega! Vzemite telo za sebe. Saj veste, rodili ste se sami in odhajate
tudi sami. Vendar, v vmesnemu času zagotovo najdete tudi tistega, ki bo oboževal vas
znotraj vas in tudi celotno telo.
Zato se ne obremenjujte, kako izgleda telo. Urejajte ga. Skrbite zanj kot za domači dom. In
videli boste, da se tudi prebudijo strasti in užitki za vse vas oziroma vse ljudi.
Jaz pa Bom za današnji dan dejal:
Ponižna hvala, ker ste se odzvali na Naše povabilo. In želim vam veliko užitkov tudi v strasti in
solzáh. Bodite le iskreni.
In želim vam vse lepo.
Pozdrav.
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