DOTIK
Vodi: Lana Praner z Gospodi, Brežice, 27. aprila 2019
Takole. Najprej lepo in toplo, srčno pozdravljeni iz Našega stvarstva, kjer Smo za današnjo
tematiko pripravili najprej prečudovite daritve, ki jih boste dobili tekom dopoldneva,
predvsem tekom prvega druženja. Deloma, pri nekaterih, bo šlo tudi malce v drugi del
Našega popotovanja.
Danes je Meni pripadla ta čast povezovanja, prepletanja. Tako, da, toplo dobrodošli vsi tisti,
ki ste se odzvali na Moje povabilo v Naših svetovih, nadzemeljskih svetovih, podzemeljskih
svetovih, globočinskih, živih, materičnih, onostranskih – tam, kjer obstajajo in obstojijo rajni.
Tam, kjer Svetloba Ljubezni in Čutnosti vzklije in splamti.
Predvsem lepa zahvala prav Mojemu Očetu. Mojemu Očetu, ki Mi je dopustil, da danes
prepletam, v sodelovanju tudi z Njim, eno izmed najlepših popotnic ali Meni tako zelo dragih
in ljubih tematik.
Predvsem pa, predno naredim ta zaključni uvod, bi se od srca rad zahvalil Naši, Moji,
predvsem pa vaši Lanjuški, ki Mi je dopustila, da lahko uporabim Njeno telo, ki bi lahko dejal
kot Moje telo, ta trenutek. In preko tega telesa Smo na najnižjo točko živega življenja, iz
Našega Najvišjega vibrirnega polja uspeli pretočiti daritve prav do vas.
Ko smo poskušali daritve peljati direktno v vaše polje, je vse kar izparevalo. Tako, da Smo
preko Njenega telesa spustili energijo v polje, kjer dihate »skupni zrak«, Bom dejal.
Lepa, srčna zahvala prav Njej!
Moje imenovanje pa je pravzaprav le Jorgovanski Vladni mož.
Tako Mi pravijo ali Me opevajo. Mnogi pravijo, da Sem čuten, ali
pa, tako kot po zemeljsko bi marsikdo dejal – Človek Ljubezni. A še
zdaleč nisem človek.

ČLOVEK – KDO SI?
Mnogokrat se spomnem in si poskušam pričarati, kako bi bilo, če bi bilo? Ampak, moram
priznati, da človek v vaši podobi? Morda bi Mi bilo dosti težje od tegá, kar Sem, kar
obstajam, kar je tako zelo mogočnega in čutnega.
Če bi bil človek, bi bil opeharjen. Če bi bil človek, bi bil ubog. Če bi bil človek, ne bi bil to, kar
Sem. Ker, ne zato, ker bi postal zloben ali hudoben, ampak preprosto zato, ker nikakor ne bi
zmogel biti to, kar Sem.
V vašemu svetu človek v podobi ljubezni, mu radi pravite ali ga opevate, je človek z velikim Č.
Oseba, ki ima v sebi polno ljubezni je pravzaprav oseba, ki zmore sprejemati, ki mora
slišati, ki zmore čutiti, ki zmore biti enostno ene celovitosti z nekom ali z vsemi. To je
človek. Prvobitna podoba velikega in mogočnega.
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Vendar, kam človek pljuje? Kam človek pljuješ? Zakaj si, kjer si?
Morda zato, ker si pozabil, kdo si?
Človek v prvobitu ima v sebi polno ljubezni. Polno ljubezni, ki se zmore pretakati, ki se
zmore preusmerjati, odtujiti in pretočiti.
Srce je osnova predanosti, povezovalnosti in čutnosti.
Vendar, človek, kdo si? Si res to, kar si? Res misliš, da si samo to, kar si? Res misliš, da si le
telo, ki postane upepeljeno telo in za teboj ne ostane nič?
Motiš se!
Človek, kjer si, nisi to, kar si, ampak si mnogo več! Si energija Nesmrtnosti. Si energija
popotniškega duhá. Si energija, ki se zmoreš pretočiti, spojiti, preurediti. Si nekdo, ki
zmore biti vse to, kar v osnovi Smo Mi, čisto Sami.
Zakaj smo si potem tako zelo različni? Zakaj je v našemu svetu obstala Ljubezen? In vse, kar
poznam je Ljubezen, je moč Ljubezni, je moč dotika, je moč misli, življenja in vsegá.
Kaj pa ti, ljubi človek? Kje si? Kaj se je zgodilo s teboj, da si se izgubil in pozabil, da je dotik
osnova tistega, kar si, kar znotraj si, kjer je utrip, kjer je ljubezen, kjer je morda bolezen,
kjer je bolečina, beda, praznina? Kjer si storil prepreko sam sebi! Morda tudi drugim.
DOTIK
Dotik. Dotik, ki je tako mil, ki je lahko tako Božji, ki je lahko vse, kar si morda želiš. Od česa,
iz česa nastaneš? Iz ljubezni srca in dotika. Kreacija dlani je osnova za vse smeri.
Če nekdo nad vami, v tem stanju, v kateremu ste, ne bi bil kreativen in bi ustvaril neko
podobo, neko mogočnost, neko popolnost, ne bi iz dlani ustvaril kreativno energijo in ji
vdahnil utrip, vdahnil dih in ljubezen. Lastno Ljubezen.
Kje je? Kje ste? Zakaj pozabljate, kdo ste?
PRVI POLJUB
Prvi poljub, ki ga dobite, je poljub, ki si ga zapomnete.
Če pogledam samo Lanjuškin poljub, Sem se smejal od srca. Njen prvi poljub je bil sredi
pokopališča. Prvi randi z moškim, ki je ljubil moškega. Simpatično! Še dobro, da ni tega
vzorca obdržala. No, kaj kmalu Me bo okarala!
Ampak, zakaj vam pravzaprav želim prišepniti?
Ker želim, da se spomnete svojega poljuba.
Kakšen je bil?
Ljubeč? Strasten ali prazen? Ali kar tako, nekaj? Tako kot pravite ali opevate pri vas – nekaj
v tri dni.
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Pomislite!
Ali vam je zaigralo srce? Ali ste bili kar tako, morda celo okajeni, opiti ali pa tako omamljeni?
PRVI DOTIK
Pa pojdite nazaj.
Se spomnite svojega prvega dotika? Svojega prvega dotika, ko ste spolznili skozi prehod
matere in prišli v ta prečudoviti svet, poln kreativnosti, poln čarobnosti, a popolnosti?
Se spomnite prvega dotika?
In točno to je bistvo vašega življenja! To se morate spomniti!
Pomislite na to, kako ste morda prikričali, morda prijokali na ta prečudoviti svet. Kdo vas je
prvič in prvi ujel?
Ta energija je izjemnega pomena!
Kot vidim, v večini so to porodniška dekleta. Tista dekleta, ki vas pričakajo z odprtimi dlanmi.
»Pridi, pridi. Pritisni. Še enkrat!« In se izstrelite. Če se?
Ampak, to je bistvo! Prvi dotik je najpomembnejši!
Zato, če je le mogoče, ne dopuščajte, da se drugi dotikajo nekoga, ki je vaš, ki prvič polzi
skozi vaginalni prehod.
Očki – vi ste biseri!
Namesto, da bi počakali in ujeli svojega otroka, padate okoli. Kot tisti vinjeni, omamljeni,
obubožani. Od srca se nasmejimo vedno znova in znova. Pa takšni korenjaki! Morda vam bo
od danes dalje dosti lažje.
Prvi dotik je osnovni dotik. Ni to, da se onesvestite, ampak, da mislite in pomislite, da skozi
dlani, na bitje, ki polzi, dajete svoje dlani, svojo ljubezen, svojo čarobnost, svojo
popolnost!
Ko je otrok zunaj pomeni, da je svet, da je čist, da je popoln.
Tisti, ki otroka dobi prvi v dlani, dobi njegovo najbolj čisto, sveto energijo dotika. To
morate obdržati v družinskemu krogu, ne glede na to, ali je poleg sestra, mama, babica. Ni
pomembno! Najpomembnejši ste vi, moški. In veste zakaj?
Ker je to osnova čarobnosti za celo življenje!
Namesto, da padate v nezavest, že ko gledate od daleč, da se nekaj dogaja, sočustvujete s
svojimi ženami. Verjamem. Boli in trpi. Vendar, ko boste dojeli, da pogum šteje, resnično
šteje, stojte pred otrokom, dobite ga v dlani, obdržite ga v dlaneh. Tako kot delajo v vaši
cerkvi, ko ga krstijo, vendar ga že žrtvujejo.
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Vendar, vi ga podržite in ga pokažite za trenutek, ne samo Višji energiji,
njegovemu Višjemu Jazu, materi. In to je osnova.
Ga stisnite, tudi, če ste malo okrvavljeni. Kajti vez, ko vi dobite otroka k
sebi, se poveže srce, se povežejo dlani, se poveže in aktivira Ljubezen v
večnosti.

Hip za tem podajte otroka materi. Če ste modri, ne obdržite ga, ker boste potem morali
gledati še prerez popkovine.
Ampak, saj veste, zelo redki moški ste, ki ste kot korenjaki ob svojih dragih. Vendar, večina
moških je samo jezičnih tam, kjer ne bi bilo potrebno in ste zelo dominantni in izgubljate
najmočnejšo energijo, ki bi vam lahko spremenila življenje.
Skozi dotik otroka bi lahko dobili najbolj sveto energijo, ki bi vam v življenju dala
mehkobo, čistost in aktivirala najbolj čisto, sveto energijo. Vendar, kakorkoli že, tudi, če se
borite s tem, da ste na nogah, da obležite na tleh – ni pomembno.
Poberite drugi korak. Naj dobi otroka najprej mati, predno se prereže popkovina. Trenutek.
Le toliko, da se ta sveta energija zlije, vlije in poveže z njo.
PRVI DOTIK JE POMEMBEN ZA CELO ŽIVLJENJE
Prvi dotik je pomemben za celo življenje.
Prvi dotik – kako je otrok sprejet, je pomembno vse, kot koda, kot pečat, kaj se mu bo
dogajalo skozi celo življenje.
Ubogi človek!
Ko bi vedel, kaj storiš otroku, ki prihaja, ki vstopa v tvoj svet, v tvoj jutrišnji čas. Odnaša,
spreminja popotnico vsegá, kar je vašega. Bi ga sprejeli s častjo!
Kadar človek ni pripravljen na otroka, bi ga Jaz po nagi riti oklofutal! Zakaj?
Kaj si bil pripravljen spolno občevati in storiti otroka? Bodi moder! Razmišljaj, predno vstopiš
v sveti prehod ženstvenosti, ker odgovarjaš!
Energija daha je moška. In ko otrok izdahne, se prvi izdah, prva energija vrne k vam nazaj.
Najmočnejša energija pa običajno pride v dlani porodniški osebi, ki je z vami. Zato imajo
običajno te osebe dovolj mehkobe, če uspejo se povezati z otrokom.
Dlani imajo pečate. Čakre, ki so zaprte, navidezno kot polžkaste živalice –
tisti vodni polžki, ki se gibajo v vodi in obrnejo poklopec in se znova
skrivajo.
Enako se dogaja z vašimi čakrami. So zaprte.

Ko se otrok porojeva, se odprejo in ne ustvarijo cevi, ampak postanejo enostno ene celote
za otrokovo energijo, ki prehaja v ta dah in utrip.
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Bodite pozorni!
Vsaka energija, ki je kot lasek tanka, se vpne v popolno celovitost vsegá. To pomeni, da se
pranska energija v popolnosti poveže s pransko energijo njegovega duhá. Vsak lasek gre na
svoj lasek in se aktivira življenje – sprejetosti ali zavrnjenosti.
Od prvega dotika je odvisno, ali boste v življenju dobili dovolj ljubezni, ali se boste zmorali
in morali, da Bom pravilno prevajal, truditi za vsak objem, za vsak dotik, za vsak poljub, za
vsako iskreno enoto, ali pa boste razigrani, nasmejani, polni energije življenja. Morda pa
boste osamljeni skozi celo življenje, ker ste morda prišli v svet v trenutku, ko vas nihče ni
bil zmožen sprejeti iskreno.
Prvi dotik, ki ga človek naredi otroku, ki pride na ta svet, je njemu osnova za vse – ali bo
otrok tudi kot odrasla oseba hrepenel po dotiku ali pa bo dajal objeme in dotike. Vse je
odvisno od PRVEGA TRENUTKA, kdo in na kakšen način dobi otrokovo energijo.
Zato tisti ali tiste, drage moje, ki sprejemate otroke ob rojstvu, ob rojevanju – zavedajte
se, da je to najbolj sveta energija, ki jo dobite ali jo lahko ohranite ali skozi njo lahko
lesenite.
Kaj pomeni ohraniti?
Pomeni, da vedno večjo hvaležnost imate do življenja.
Lesenite, če se je ne zavedate. Ste hladne, zdirčne, nedostopne ali pa morda celo vzvišene,
ker imate častno funkcijo, častno mesto, kateremu niste dorasli.
Žal, Sem ravno včeraj stal za osebo, ki je sprejela otroka tako zelo hladno, da ga je dvignila za
nogo in ga guncala kot žakelj. Tako trdo Sem jo zagrabil za roko, da je ženska zarjula. Jaz Sem
bil to! Skoraj Sem ji zlomil roko.
Otroka je izpustila in ga z drugo roko objela in ga stisnila k sebi zato, ker Sem Jaz tako želel.
Dnevno videvam to!
Ali mi verjamete, da prav takšne osebe, bi Jaz predal v pekel – ne za mesec dni, za en dan, da
bi se zbudila mehkoba v ženi, na katero je pozabila!
A po drugi strani, ko pomislim, kako zelo je uboga taka oseba, se lahko po zgodovini spustim
nazaj v trenutek njenega rojstva, v trenutek njenega prehajanja. To je tisti trenutek, kjer je
oseba bila pričakana v hladu, nedostopnosti, katero je podajala naprej.
Kaj je sedaj prav?
Da Sem jo trdo prijel, da je zakričala? Ali pa, da bi jo pobožal in ji dal ljubezni? Verjemite!
Dejal Bom, če je oseba stara 15 do 25 let, osebo rad stisnem k Sebi in jo zbudim v toku
občutka ljubezni.
Osebe, ki ste od 25 let, ste zdravega duhá, razumnega srca in veste, kaj rabite. In v življenju
najprej pomislite, kaj rabite! Naslednji korak pa je, kaj oddajate.
Torej, tehtajte, opazujte se in boste videli, da ste otopeli, da ste hladni in da dotik pri vas je
lahko le meja med tem, kar ste in med tem, kar oddajate.
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Dotik je torej, ali dlan ali dotik, je torej lahko najbolj sveta, najbolj čista, a hkrati odrazna
nota, kako je človek prešel na svet in kaj bo pravzaprav moral postoriti, da bo v življenju
prišel do točke lastnega spoznanja, kaj si želi in to tudi dobi.
DLANI SE AKTIVIRAJO, KO SMO POVEZANI Z ENERGIJO SRCA
Zakaj je to tako zelo pomembno?
Skozi dlani se ne odpirajo samo čakre. Skozi prste se ne odpirajo le vidni kanali. Kajti, skozi
prste so odprti kanali za rezanje vezi, za branje, za dotikanje, za vse.
Med čakro in med vrhovi vaših lepih prstov, imate
namreč navidezno prazen prostor.
Prazen prostor, kjer je polno navideznih odprtih
prostorčkov, iz katerih nič ne teče. Ne teče samo toliko
časa, dokler nimate aktivirane energije srca.

Ko posameznik odpre srce, ko je odprta njegova srčna energija, po njegovi dlani teče
močna, čvrsta energija skozi ves prazen prostor, kjer energija običajno spi.
Takšni ljudje vam bodo krepko stisnili roko, dlan – vendar ne toliko, da vam jo bodo zdrobili.
Ampak, čutili boste, da je čvrsta, da je postavljena.
Oseba, ki vam seže v vašo dlan pomeni, da je samozavestna, da stoji za svojimi dejanji, da
je odgovorna, da ni plaha, da je bistra in modra.
Ljudje, ki dajete dlan, ki vam kar teče in lovite drugi njegovo dlan, je tako zelo prazna, je tako
zelo nična, da pomislite: »Kaj pa je bilo to? Ali je bila to senca? Ali je bila to odtekajoča se
voda? Ali je bilo kaj?« Mnogo je takšnih!
O ljudeh, ki se ne znajo, ne zmorejo dotakniti dlani, ki ne znajo in ne zmorejo seči v dlani,
govori o dejstvu, da je oseba nestabilna, da je oseba zelo dvomljiva, da sodi in obsoja vsak
svoj lasten korak, da je precizna, prefrigana, razmišljujoča se, taktična, plaha. Da je oseba
zelo nestabilnega karakterja, ker se boji izraziti se, ker se boji pristopiti in reči: »Tukaj sem!
Sprejeta sem! Opažena sem!«
Zakaj nastanejo takšne osebe?
Zato, ker v prvemu dotiku je prva oseba bila nesprejemljiva, plaha. Točno ista energija, ki
je aktivirala to energijo v osebi, ki je nastala kot odrasla oseba, takšna kot je.
Zopet drugi dotik naredijo tako silovit, da vas ne želijo niti izpustiti. No, takšni tudi ravno
niso najbolj »všikani«, ker so lastniški. Ker bi dejali: »Uuuuuu la la laaa. Jaz bi te pa malo
pocrkljal!« Saj poznate tiste vaše zgodbice?!
Potem imate stopnjo od tega naprej, ko vas ljudje kar pograbijo. Ampak tako, ocenjujoče se
in se vas držijo. Takšni ljudje bi se pač malo parili.
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Saj veste, malo tako, malo tako. Ampak, kaj takšni ljudje naredijo?
Običajno z drugo dlanjo se vas že nekam dotikajo. Se vas že nekam oprijemajo. Predvsem
pa vidno polje vam izrazi, da ste nekako oseba, ki je postala objekt. Nič kaj cenjeno ni od
enega do drugega!
Dotik je namreč energija, skozi katero lahko odpirate, prestopate, vstajate.
BOŽANJE PO HRBTU, PO HRBTENICI (takrat se odpira hrbtni prekat, odpirajo kanali – osnova
za alarm!)
Ljudje, ki radi vstopajo v vaš prostor, se vas oprimejo morda za roko in vas po hrbtu, prav
po hrbtenici radi božajo. Kar tako, malce ljubko!
Ne govorim o partnerskem odnosu. Govorim o ljudeh, ki vam niso krvno vezani. Ali pa, zavisi
od posameznika?
Ko vas pričnejo božati po hrbtenici, tako navzgor in navzdol, v tej poziciji,
vam vede ali nevede odpirajo hrbtni prekat, hrbtno energijo pečata.
Kajti dlan je svoj pečat. In ko greste gor in dol, ko vas pričnejo nekako kar
crkljati, odpirajo vaše kanale.

Zato pazite, kaj kdo dela po vaši hrbtenici!
Kajti, hrbtenica je najmočnejša vstopna točka za življenje ali smrt. V hrbtnemu predelu
imate shranjena najbolj žlahtna in čista bitja materije. In ko se materija, energija materije
dotika, ko vas kaaar prične božati, je to osnova za alarm!
Takšna oseba vam bo naredila nekaj slabega. Takšna oseba je oseba, ki je pretkana, ki je
vzvišena in preračunljiva! Razen, da so vam takšni ljudje pač všeč in se želite z njimi družiti,
je pač vaša izbira!
Vendar, oni vam odpirajo hrbtni predel.
Opazujte se. Opazujte druge. Opazujte, kako se drug drugega dotikajo.
BOŽANJE OD KOMOLCA DO RAMENA (dvig frekvence energije)
Kadar imate dotik, se pravi, ko vas nekdo – ne se učiti sedaj dotika! Opazujte, prosim!
Se pravi, ko vas nekdo poboža po bočni, tej prerezni strani – od komolca do
ramena pomeni, da vam zvišuje energijo frekvence. Namreč, aktivacijska
koda, ko se nekdo dotakne roke in vas poboža tako ljubeče, čisto iskreno,
vam dvigne frekvenco energije za dva, štiri ali devet polj.
Si lahko predstavljate, kaj iskrena energija iz dlani naredi na temu delu?!

Ampak, to ne pomeni, da se boste sedaj pričeli kar božati tako, da boste drug drugemu
dvigovali frekvenco! Nikakor ne! To je tisto, kar pomislite, opazujte in se zavedajte.
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GRABLJENJE OKOLI BOKA IN VLEČENJE K SEBI (njegov pečat dela zaprtje naše spolne čakre)
Kadar vas nekdo ves čas nekako grabi okoli boka in vas vleče k sebi govori
o dejstvu, da je ta oseba zelo gospodovalna, hkrati pa vas dela podložne.
Ko vas oprijemlje za bok in vas vleče k sebi in vas na silo drži ob boku,
njegov pečat dela zaprtje vaše spolne čakre.

Namreč, v bočnemu predelu, v bočnemu prerezu, imate aktivacijo ali
možnost aktivacije čaker, ki so povezane s spolno čakro, kar pomeni, da
vam dejansko prične ustavljati spolno strast.

Vendar, zopet ločite, kaj je tisto, ko vas nekdo na silo grabi in vas ves čas vleče k sebi ali pa
tisto, kar je za pocrkljati, se pravi, ko vas iskreno stisne kot ljubezen. Čutite. Ampak opazujte.
GRABLJENJE OKOLI VRATU (podrejeni položaj, suženjstvo osebi)
Kadar vas nekdo ves čas grabi okoli vratu in na pol spi ali leži na vaših ramenih, takšen
človek je najboljši človek! Pri takšnemu človeku ne boste nič kaj velik razmišljali, ker bo ta
oseba vse sama razmišljala in vam bo razdelila delovne naloge.
To mogoče rabite! Kdo bi vedel?
Ko pa vas oseba ves čas grabi okoli vratu pa pomeni, da boste njen suženj.
Kajti, ko oseba da pečat nad vašim vratom in vas ves čas vleče k sebi in vas
spravlja v podrejeni položaj, govori o tem, da boste služili tej osebi lahko
celo večnost. Morda le življenje. Kdo bi vedel, kaj boste izbrali oziroma,
kdaj se boste spametovali?!

OBJEM PREKO RAMEN Z LJUBEZNIJO (aktivacija najvišje energije)
Kadar vas oseba objame preko ramen z ljubeznijo in ko ČUTITE to ljubezen, vam ta oseba,
skozi dotik lahko aktivira strast. Vas aktivira.
Zakaj?
Ker, ko vas oprime okoli ramen – imate namreč prerez od komolca do
ramen, odprt za najvišjo aktivacijo energije.
To pomeni, da človek ali posameznik, vede ali nevede, sedaj boste pač
vedeli in če boste s srcem pri dejanju, da bo to spontano, ne narejeno, ne
naučeno, ampak iz vas, boste pravzaprav opazili, da lahko osebo dvignete v
poželjenju.
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DAJANJE ROKE NA RAMO (podrejeni položaj, izživljanje karme namesto drugih)
Kadar samo roko dajete na ramo in jo imate ali pa ga imate, kot
podporni steber, to ni ljubezen. Takrat se ne bo aktiviralo nič, ampak se
bo iz tistega, ki ima dotik na vaši rami in vas drži v podrejenemu
položaju postavil dejstvo, da boste vso karmo izživljali vi.
Da je to prvi razpoznavni znak, kdo v družinskemu krogu bo tisti, ki bo
čistil, bo tisti, ki bo filtriral, bo tisti, ki bo popravljal, spreminjal in se
bojeval.
Zelo preprosto – z enim dotikom!
GRABLJENJE, TAPKANJE PO GLAVI (zapiranje povezave, zapiranje povezave in energije z
Višjim Jazom, kopičenje čustvene energije v sebi, bolezen)
Kadar človek ves čas nekoga grabi po glavi, mu zapira povezavo, mu
povezavo in zapira energijo z višjim njegovim Jazom.

Kadar moški ali ženska nekoga ves čas tapka po glavi, mu zapira pretok, mu daje pečat v
Najvišjo kozmično ravén, kar pomeni, da dokler posameznik, ta, ki ima podrejeni položaj,
ne bo dojel, kaj je modro zanj, bo lahko več tisoč življenj bil njemu služabnik in hkrati velik
upornik sam sebi.
Takšen človek bo zagotovo zbolel, ker bo vso čustveno energijo stresal v sebi, za sebe in jo
kopičil. Namesto v ljubezni navzven jo bo podajal v notranjosti. In tisti, ki daje dlan na
njegovo glavo pomeni, da bo vladar. In da vse, kar bo on imel v sebi, bo prefiltriral, preložil
breme na drugega. Ta druga oseba bo zbolela in zagotovo izdahnila. Če nič drugega, od
žalosti, od upora svojih lastnih čustev, ker se energija ne pretaka navzven, ampak se zliva
in kopiči v notranjosti.
DLAN NA DLAN (spoštljivost drug do drugega, enakopravnost…)
Kadar oseba daje dlan na dlan, čakra na čakro pomeni, da sta običajno
zelo spoštljiva drug do drugega. Se pravi, da se takšna oseba vedno zna
prilagoditi, biti enakopravna.

Vendar je zopet tukaj odvisno – kdo koga prime in na kakšen način ga prime? Ali ga prime
čisto plitko, plaho, prazno, da je le navidezno, navidezno prijetno. Vendar, kadar sta
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takšen par, navidezno v dotiku povezana, eden vedno gleda nekam drugam. Vedno je tako
odsoten. Tako že na daljavo vidite, kdo je s srcem in kdo ni.
Tam, kjer je dotik, kjer je spojitev in prepletenost energij dveh, kjer je iskrena energija, kjer
se pretaka iz enega v drugega in kjer so enakopravni pečati ljubezni, oba žarita. Sta si oba
enakopravna in zelo spoštljiva. Govori tudi o tem, da takšen človek zna čutiti, zna
prisluhniti, zna slišati – eden drugega.
Po drugi strani pa tisti, ki so zavezniki, znajo čutiti svet živali, znajo čutiti svet materije,
svet daha in utripa.
DOTIKI MED SPOLNOSTJO
Kadar človek, v spolnemu aktu, uporablja različne dotike – ne Bom dejal, da je to slabo, niti
dobro.
Dotiki so namreč zopet aktivacija – ali čaker, kjer lahko vzburi, dvigne energijo ali pa jo
ustavi.
Ko moški lahko žensko sebi prilagodi in jo obrne, jo postavi kakor njemu ustreza, jo običajno
kar postavi tako, da njemu ustreza. Ženska v tistemu trenutku lahko na pol oleseni. To
pomeni, da ne uživa, ampak se mu podreja.
Pazite to – kam je postavil svoje dlani, na kakšen način jih je postavil in na kakšen način se
njegovo telo odziva.
Kadar se telo odziva kot praznjenje, saj veste, še malo pira, še malo viskija, pa še malo
klepeta, pa še malo… Ne delajte tegá, ker ponižujete tistega, nad katerim ste! In hkrati je
ponižan tisti, ki je spodaj.
Kaj delate?
Ko imate nespoštljivi položaj »praznjenja«, predvsem moški, žal, moram izpostaviti tukaj
moški svet, je svet, da, je svet, v kateremu morate vedeti, da več žalosti, kot ženska takrat
iz sebe izpusti, jo vi poberete skozi penis v notranjosti. In se nabira njena usedlina v vas.
To je nekaj dobrega! S tem lahko zbolite. S tem lahko dobite težavo na spolnosti. Ampak,
morda vas to zbudi, da boste dejali: »Kaj pa je sedaj to? Pa saj sem dober! Pa saj sem
čuten! Pa saj je tako kot mora biti!«
Dragi moji, kadar človek ne pretaka ljubezni strasti, nekdo boleha in trpi. In tisti, ki je
nadrejeni, vede ali nevede, v sebe pobira energijo ženske, ženstvenosti. Kar pomeni, da
potem lahko zbolite na prostati. Pa zbolite na modih. Pa zbolite na delu trebušnega
predela. Pa saj ni čudnega, če želite imeti podrejenost!
Dajte, poskušajte obrniti. Dajte, poskušajte biti s partnerji, z osebami, ki vam dvignejo
strast, ki je strast obojestranska! Takrat bo energija tekla iz enega v drugega, se bo sukala

10

in gibala. Takrat vas bo izstrelilo v kozmos. Takrat boste imeli občutek, da ste razsvetljeni,
da ste presrečni in po spolnemu odnosu boste obležali z nasmehom na obrazu.
To si vzemite! Ne praznjenje! Dragi moji, NE PRAZNITE SE NA ŽENSKAH! NE PRAZNITE SE
NA MOŠKIH! NE PRAZNITE SE NA ŽIVALIH! NE PRAZNITE SE. Zakaj?
Ker sprejemate energijo, ki je v podrejenemu položaju.
Če nimate spoštovanja do nekoga, ga imejte vsaj do svojega telesa, do sebe. Ne silite nikogar
v dotike, v užitke, če niste pripravljeni sprejeti odgovornosti!
Kaj pa ženske?
Ženske ste najlepše, ste najbolj popolne, ko uporabite svojo energijo.
Ko se počutite, da ste igrive, iskrene, predvsem pa zapažene, čutene in sprejete. Ali ste
opazile, kako se takrat iz vas prične cediti med in mleko, ko se pričnete dobesedno
razdajati. In ko pridete v trenutek, ko vam um in razum popolnoma odpovesta, ko samo še
ste, ko se pretočite v to vez tega pretoka, imate občutek, da rastete, da ste žive, da ste
polne in da imate toliko energije, da vas bo razneslo na tisoče ali milijone kosov vaše
energije.
Ko pa prehajate v fazo, ko razmišljate: »Kaj bi bilo fino, če bi že takoj končal! Kako bi bilo
krasno, če bi že prenehal s tem! Koliko minut je že? Koliko sekund je že? Koliko vsegá je že?«
To govori o dejstvu, da takoj menjajte partnerja!
Ni z vami nič narobe! Ni z vašim partnerjem nič narobe! Vendar, vajina energija ni
enakopravna.
To pomeni, da ste že dolgo, predolgo prešli iz rok svoje karme.
PREKO DLANI PREPOZNAMO, KJE IMAMO MESTO PRI MOŠKEMU
Kadar dlani daste na oprsje moškemu ali izza ozadja, ko sta si nasproti in ko začutite, da se
vam vrtinčijo čakre, ste s svojim dotikom aktivirali prave čakre, boste točno vedeli, kje vam
je mesto, kam vas je postavil.
Kadar vas moški, ko ste nasproti drug drugega in ko ga
objamete, ko daste dlani na hrbtne čakre, se pravi,
najmočnejše čakre so nasproti bradavic v ozadju.

Se pravi, kadar bradavice prerežete in v ozadnjemu
delu čutite pretok teh čaker.
In ko ženska položi dlani na te čakre, se skozi njene
dlani pretoči energija v oprsje, v sprednje čakre, se
poveže iz moškega v njo, direktno skozi čakre in prične
se stekati in aktivirati energija, ki se poveže po bočnih
straneh, po bočnih čakrah in prične se vrenje energije.
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Kadar oseba zmore aktivirati te čakre, točno ve, kje pri moškem ima pozicijo. Kakšno
pozicijo ima, kakšno vrsto ljubezni ima in do katere mere jo lahko ima.
To govori o tem, da lahko z preprostim dotikom naredite preboj v Svetlobo ali v Temo.
Nič ni napák ali narobe, če ste strastni. Nič ni napák, če imate veselje, ali vas prebuja ali
aktivira energija strasti, udarec ali grob prijem, če je obema to iskreno všeč. Ne igra! Ampak
iskrenost!
AKTIVACIJA DLANI (moški ima dlani spodaj, ženska zgoraj)
Kadar se dva, ki sedita nasproti drug drugega, aktivirata
preko dlani, se pravi, da moški ima dlani spodaj – ne
zgoraj, spodaj, MOŠKI SPODAJ in ŽENSKA ZGORAJ in se
pričneta cartati, se pravi, ženska je nasproti in se cartata
in se gledata v oči, lahko začutita, kako se aktivirajo
prstne čakre, kako se aktivirajo dlančne čakre in kako se v
nekemu trenutku začnejo povezovati čakre na čakro. Prične se vrtinčenje. Začutijo se cevi.
Povezava dveh smeri.
To pomeni, da bo takšna oseba imela tudi fantastičen, ne samo spolni odnos, ampak tudi
sam odnos – komunikacija in vse to.
Kadar človek ni zmožen skozi dotik, se pravi, da se dotika drug drugega, da tega ne počnete,
ne Bom dejal, da je to slabo, ne Bom dejal, da je to najbolj dobro.
Ampak, če sta zmožna drug nasproti drugega sedeti in se najprej gledati v oči in se pričeti
preprosto videti, občudovati, zaznati, boste šele opazili, kako je partner lahko na določenih
točkah celo zelo lep.
Vsakdo ima na sebi tisto nekaj lepega, tisto nekaj čarobnega, tisto nekaj popolnega!
In ko opazite, ko začutite tisti delček nečesa, kar se vam je izpostavil iz telesa, se ga
dotaknite. In ko se boste s prsti dotaknili tistega koščka telesa, ki vam je padel v obličje,
boste počasi začutili, kako se je aktivirala vaša duša.
Ko se bo aktivirala vaša duša, se bo pričela aktivirati tudi druga duša nasproti vas. In ko se
duše povežejo, se poveže zgodovina, se poveže tista lepota od tistega delčka, kjer sta se
nekoč celo ljubila, cenila in povezovala. Morda celo pobegnila drug od drugega! Kdo bi
vedel? No, če se pogleda po zapisih, se pravzaprav ve!
Ampak, poskušajte aktivirati dlani s partnerjem, z dotiki.
To ne pomeni, da boste sedaj odšli z zavedanjem, da boste se dotikali, da boste morda
preoblikovali partnerja! Morda pojdite v dotik z zavedanjem, da boste pričeli SPOŠTOVATI
partnerja, ne glede na to, kakšen je.
Morda si vzemite čas za spoznavanje za dotik.
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DOTIKANJE – BOŽANJE TELESA
Morda, če sta partnerja odtujena, poskušajte, da se partner obrne tako, da vam bo
prijetno – ali na boku ali da leži, s sprednjim delom na blazini in poskušajte si morda dati
samo olje ali dlani. In pojdite od stopala navzgor z dlanmi po telesu.
In začutili boste grozno močno, vročo energijo, ko boste pričeli ČUTITI TELO, ne glede na
to, ali je obilno ali suhljato, ali je bolj toplo ali hladno. Skozi dotik, ko vi, na primer,
spravljate energijo navzgor, to pomeni, da z dlanjo, s čakrami prstov greste od podplatov
navzgor, po temu robu, vse naprej, v predelu prereza, se pravi, da greste od spodaj
navzgor in poskušajte samo začutiti energijo.
Kaj se zgodi?
Telesna duša spolzne na površje, ker se energije dotika in jo vlečete na površje, boste
začutili sami sebe.
Zakaj sami sebe?
Ker dotik, s tem, ko se dotaknete in pričnete gibati energijo navzgor pomeni, da
spoznavate sebe.
Ko premikate energijo po prerezu, se pravi, ko je telo prerezano, ni samo po
bočni, po sredinski strani pomeni, da boste pričeli vleči na površje energijo
duše telesa.
Njegova energija duše, se pravi, tistega, ki se ga dotikate, ima v celi celoti
shranjen zapis iz tega življenja, vsegá, kar so dlani se kdaj koli, karkoli v temu
življenju dotaknile.
Si predstavljate, da imate takšno moč, da lahko iz partnerja spravite na površje vse, kar je
vašega in skozi ta odsev pridete do spoznanja, kje pravzaprav ste. Morda v dobro. Morda v
slabo.
Ampak, saj veste – slabo ni slabo. Slabo je samo za to, da se ozavestite, da nečesa morda ne
želite ali pa nočete več.
Vendar, ko vi aktivirate energijo, predvsem skozi spodnji del
nog, se pravi, ko samo božate in se cartate, se pravi, in ko greste
po prerezu navzgor, postopoma, in se zopet vračate, boste
dobesedno aktivirali spečo energijo in jo spravili na površje.

Zato pričnite od podplatov. Torej, od spodnjega dela, od prstov, po podplatih navzgor, po
hrbtnemu delu vaših nog, vse do predela čakre kolen in navzgor. In pričnite to s cartanjem.
Ne z grabljenjem, ampak z dotiki.
Skozi dotik boste vi prišli do spoznanja, kje pravzaprav ste, na kateri točki ste obstali,
predvsem pa boste iz partnerja izbezali na površje vašo shrambo.
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In skozi dlani boste vi, ko boste šli, seveda, po prerezu navzgor, po telesu lahko čisto do
obraznega dela. Kjer boste začutili energijo, boste zaznali, kje vam je mesto. Ne samo v
partnerskem odnosu, ampak v življenju na splošno.
Če pridete do točke spoznanja, da imate mesto v podrejenosti, ni to nič nič slabega, ampak
je čas, da si zavihate rokava in si dopoveste, kaj si sploh želite. Če želite biti tudi v
nadaljnjemu toku v podrejenemu položaju, če vam tako ustreza, vsekakor da!
Vendar, če nič prej, vas bo bolezen spravila v tir obračanja, da nekaj morda ni prav, da nekaj
rabite preoblikovati in da niste na svetu za to, da služite!
Prvo in zlato pravilo, ki ga imate pisano na dlaneh je – niste suženj nikogar! Niste v
življenje podani za to, da boste služili, ampak, da boste nadaljevali in zaprli zapis vsakega
trenutka, kjer vam je bilo hudo!
Tam, kjer ste končali, v nekemu trenutku, kjer ste zaprli svojo linijo življenja izpred življenj in
ste prenesli v novo popotovanje novega daha, se pravi, znova novo življenje ali nadaljevanje
starega, se vam zna ponavljati toliko časa, dokler harmonijo odnosa ne spravite v ravnovesje
enakopravnosti.
Dotik je torej ena izmed najmočnejših pokazateljev, kdo ste, kaj ste, zakaj ste, kje imate
mesto in kje je potrebno kaj preurediti ali preoblikovati.
DRŽANJE ZA DLANI UMIRAJOČEMU OLAJŠA PREHOD NA DRUGO STRAN
Na koncu, ko se vam življenje izteka, je znova dlan tista najmočnejša. Z mnogimi, verjemite,
že milijonska leta, Sem govoril, Sem jih tolažil, Sem jih bodril.
Ali veste, kaj so dejali v največji meri tisti, ki so odhajali?
»Edina želja mi je bila, da bi me držal za dlan!«
Kajti dlan na dlan, ko nekdo odhaja, ko nekoga držite, mu pomagate, da
začuti ljubezen, izgubi osamljenost in lažje prehaja na drugo stran.
Kadar se dotikate dlani nekoga pomeni, da ga ODPEČATITE.
To pomeni, da mu dajete svobodo, ker ga bodrite, ker ste ob njem, da
prestopi in da zapusti ta najtežji trenutek.
Strah, kaj bo, je nekaj, kar obdrži energijo znotraj telesa. Točno tisto dušo, ki jo vi lahko z
dotikom spravite na površje. Kajti ta energija telesnega, materičnega dela shranjuje v sebi
vse, kar ste se dotaknili, kar ste kar koli z dlanmi naredili in kar so drugi do vas naredili ali
postorili.
Tako kot vas pričakajo ob rojstvu, pomagajte drug drugemu, da odhajate, da si predate
popotnico.
Največja milost in največja lahkotnost je, ko drug drugega pospremite.
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Ali veste da, predno ste vstopali v svet Zemlje in življenja, ste se držali za dlani? In ste
vstopali v eter življenja, daha ali zemeljskega neba ali rajnega sveta ali razkrojnega sveta,
kamorkoli se je pač nekdo odločil, da se bo porodil, ste vedno drug drugega pospremili, da
ste se držali, tako za dlani, da ste drug drugemu pretakali energijo, jo uravnovešali in se
bodrili. Zato imate spomin, ki daje odpečatenje. Zato je najlepše slovo lahko tisto, kjer se
zmorete objeti, biti iskreni.
Kadarkoli se zmorete posloviti – bodite pozorni, tudi preko življenja, do česarkoli, skozi
dotik, ne skozi pogled, skozi dotik že veste, ali se boste s to osebo sploh še srečali ali pa ste
popolnoma zaključili.
SKLENITEV DLANI V MOLITVENI POLOŽAJ
V življenju znate skozi dlani aktivirati vse najlepše, vse najpopolnejše.
Kajti aktivacija, ko dlani dotika dajete skupaj in ko ste iskreni, se energija
dveh čaker poveže, se aktivira iz srca, se iz dlani usmeri v kozmos, v
vesolje, v Nebo, v Vrh – kamorkoli, nekam nad vami, energija v taki višini
in veličini kot jo zmorete iz ljubezni srca odposlati iz vsakogar.

Takrat se na Vrhu energija lahko vrtinči kot spirala in oddaja zvok, ne le svetlobo, ne le
barvitost, ampak vibracijo.
Ta vibracija pa je tista, ki oddaja in privablja točno enakopravno energijo bitij, ki vam
pristopijo na pomoč.
Kadar ste izredno ponižni, vedno dajete dlani nagonsko v prošnjo, v molitev, v dotik.
Zakaj?
Zato ker nagonsko ali podzavestno aktivirate dve čakri, da nastane odbojna svetloba in gre
lahko, ali v Višino ali v širino. Ali pa, kadar kar tako nekaj prosite, ker se vam zdi prijetno,
da prosite in ste pozabili na aktivacijo srca, se ta energija lahko razliva v nižino, ne pa v
Višino.
Tako, da, res bodite pozorni. Dotiki so namreč aktivacije.
Ampak, to ne pomeni, da se zdaj ne boste več upali rokovati. Ampak z zavedanjem, da lahko
skozi dlani vidite celo svojo prihodnost z nekom – ali bo daljša ali bo krajša, ali bo kvalitetna
ali bo preizkuševalna? Se pravi, ali bo nekdo, ki vas bo izkoristil in šel dalje ali pa bo
preprosto nekdo, ki bo v nekemu ciklusu nekega popotovanja preprosto le nadaljeval tisto,
kar je nekje, nekoč tudi končal.
DOTIKI V ZDRAVLJENJU (moramo zaščititi samega sebe tako, da položimo dlani v svoj beli
snop svetlobe)
Dotiki so namreč izjemnega pomena – ne samo v razbiranju in prepletanju, ampak tudi v
zdravljenju.
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Kadar v dotikih, se pravi tisti, ki delate z zdravljenjem – morda kakšne reikije, morda
kakšne masaže, se pravi, vedno vedite, da se morate zapreti, zaščititi. Se pravi, da dlani
daste v napol molitveni položaj in daste v ta beli snop svetlobe, da se energija ovija, da v
sebe ne pretočite energije drugega, ki je lahko nižje vibrirni ali kakorkoli že. Se pravi, da vi
sebe ne delite med drugega, ampak, da ste prevodnik za čisto energijo.
Največja težavica je, ker posameznik, več ali manj, ne vibrira enako kot snop svetlobe,
Življenjske energije Bitja Angelskega stvarstva, od koder prehaja ta snop zdravilne, čistilne
energije.
In na to bodite najbolj pozorni!
Zato dajte dlani v ta snop svetlobe in jih sperite in jih zapečatite, da
dvignete frekvenco.
Kar pomeni, da na to energijo po zunanjih dlaneh, boste vi višjo
frekvenco pretakali – ne preko sebe, ampak preko dlani, kjer so
zapečateni energetski poli, do človeka, do posameznika, ki mu pomagate.
Enako naredite pred vsako postavitvijo, tudi, če imate masaže, kjer se dotikate.
To je le trenutek, ko zaprete oči in pomislite na ta snop svetlobe in se
zaprite.
Boste videli, koliko več boste doprinesli in aktivirali posamezniku.

Kajti, ne samo, da se vi zaščitite, ne samo, da vi dejansko zapirate ovoje okoli dlani in ne
pretakate svoje življenjske energije v drugega in ne pobirate od drugega v sebe in tako
hitreje ne odidete iz tega sveta kot zdravilec, ali nekdo, ki je po točkah nekako impulziven
in premika in prebuja in aktivira, ampak sebi na ta način doprinaša še veliko več dobrega.
Kajti, Svetla Bitja držijo skupaj.
In ko pričnete uporabljati in spoštovati to energijo, vedno več svetlih Bitij prehaja v svet k
vam, v ta tok, kjer ste in sodeluje v zdravljenju, v masažah, v preoblikovanjih z vami, ki imate
v dlaneh, na dlaneh to njihovo energijo.
Kadarkoli delate morda akupunkturne točke ali točke različnih dotikov po dlaneh ali morda
po podplatih, po telesu, se pravi, vedno bodite pozorni na to, da sebi zaprete in hkrati ne
samo zaščitite energijo svojega življenja, ampak, da dvignete frekvenco. Bolj boste
zaznavni. Bolj boste začutili, kje je potrebno dlje časa morda se zadržati, ker boste vodeni.
Če pa se dotikate v času ljubljenja, pa ravno tako lahko na hitro naredite. Samo pomislite
na to zaščito in boste dejansko zaznali posameznika, človeka v takšni veliki veličini, da se
vam lahko aktivira notranji plamen strasti.
Tako, da, izkoristite in vnovčite, kar vam je podano ali nekako darovano.
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Z DOTIKOM, OBJEMOM UMIRIMO JOKAJOČEGA SE OTROKA
Do otrok, pa če ste pozorni.
Ko nekako otroka umirjate z objemom dotika pomeni, da ga stisnete k
sebi.
Ali ste opazili, ko otrok joče in kriči, ko ga iskreno z dlanmi primete k sebi,
ko ga stisnete na svoje oprsje in ko ga malo pogibate, se otrok v trenutku
umiri.

Zakaj?
Zato ker se čakre na čakro povežejo. Vaše dlančne čakre se zlijejo z njegovo energijo
vrtinčaste čakre, da Bom pravilno prevajal in jo na ta način požene energijo v notranjosti in
se stojna energija, gosta energija razbije. In otrok se v trenutku umiri.
DOTIK JE IZJEMNEGA POMENA
Dotik je izjemnega pomena. Vendar, pri dotiku bodite pozorni, da opazujete sebe, kako
čutite, kaj mislite, kaj dobivate, kaj hrepenite.
Ničesar v življenju ne pričakujte. Ničesar v življenju ne zahtevajte. Ničesar v življenju ni
samo po sebi umevno, dokler ne pridete do točke spoznanja, kdo ste, kaj ste in zakaj ste.
DOTIKI V SVETU GOSPODOV (maziljenje)
Si morete misliti, da tudi v Našemu svetu je dotik izjemnega pomena. Ko duša pride do
Nas, med Nas, se vedno znova pokori, pokloni in običajno poljubi tla, poljubi noge, poljubi
roko. Vedno znova damo osebi dlan na lase, na glavo in jo prefiltriramo, da ji sprostimo
ujete vzorce, da s Svojo energijo mazilimo posameznika, da mu damo krila za polet.
Ko ga mazilimo, je zopet pečatenje. Ampak pečatenje enakopravnosti.
Pri nas Nimamo položaja, kjer je nekdo Vrh od Vrhá in nekdo služabnik. Vsi Smo si
enakopravni, a hkrati vsakdo ve, komu je mesto, kje in zakaj.
Pri Nas, v Našemu svetu je rojstvo nekaj najbolj svetega. Vedno Očka porodi otroka
samega. Nikoli babica. Nikoli nekdo, ki je poleg. Kajti tudi tistega poleg, nikoli ni. Kajti vedno
znova sta le dva. Tako kot v intimi, ko sta se ljubila in spočela.
Tako je v Našem svetu spočetje častna stvar. Dotiki pa blažena in še bolj veličastna.
Rojstvo pa nekaj najbolj svetega, kjer sta le dva – oče in mati, ki se ljubita.
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Če v zemeljskemu svetu nimate ljubezni, jo lahko imate, če jo boste v sebi aktivirali in
najprej sprejeli sebe, vzljubili sebe, spoštovali sebe in v vsej tej pretočni fazi vedeli, kdo
ste, kaj ste in zakaj ste.
Energija, ki se oddaja od vas, ki vibrira skozi vaše pore, predvsem pa skozi vaše dlani,
postane magnet lovljenja, a hkrati vibracija odbojnosti. Magnet, na katero kot signal lovite
in aktivirate drug drugega. Ko se dva pravzaprav srečata, se skozi oči aktivira vse in vsako
kdaj – zgodovina, sedanjost ali prihodnost.
Ko pa pride do dotika, pa se zapečatita. Tako, da, spoštujte dotik.
Predvsem pa najprej spoštujte sami sebe, da boste spoštovali aktivacijo dotika. In to je
bistvo vašega življenja. Tu se skriva vsa moč vašega razsvetljenja. Tu se skriva in zakriva
vaša popotnica v nesmrtnosti in mnogo dlje od tegá, kar vam seže vaš um ali razum v
svetu, v katerem ste.
Jaz predlagam, da naredimo malce premora, malce oddiha in potem zopet nadaljujemo z
morda vašimi radovednimi vprašanji na tematiko, ki jo bomo zagotovo še malce nadgradili in
razširili.
Lepo uživajte.
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DRUGI DEL: VPRAŠANJA IN ODGOVORI
Takole. Sedaj pa postopoma lahko se pretočimo v povezavo drugega dela vaših vprašanj.
Predvsem lepa, srčna zahvala znova Lanjuški, Lani fizično Pranerjevi, Prünerjevi Góspodi,
kakorkoli Jo opevamo, je pravzaprav v popolnosti pravilno, kajti Njena Energija dosega
materijo, se pravi, točko materije. Dosega točko razkroja. Dosega dotok Božanstva, Božje
Energije Najvišjega Stvarstva in dosega kot ena izmed edinih in prvobitnih žená, ki je uspela
doseči in vstopiti v prvobitni planet, kjer Smo ostali, do tega obdobja, skriti in zakriti Naši
prvobitni prebivalci in ohranili, ker Smo zakrili in skrili tudi prvobitni planet, iz koder tudi
prehajamo, da v popotovanju nekaterih dni ali vaših zemeljskih dni, uspešno preidemo v svet
vašega stvarstva.
Tukaj, v nekih dnevih, potem tudi se menjavamo, izstopamo, prestopamo, tako, da lahko
sodelujemo in Smo v pretoku.
Takole, malce Sem pridobil na času, da Smo se, seveda, uspešno povezali medsebojno. In kar
nadaljujemo z vašimi vprašanji.
»Hvala. Eno izmed vprašanj se glasi takole:
Kako postati bolj čuten v dotiku?«
Čutnost izhaja iz vašega prvobita, iz osnove, iz vašega jedra.
Ko človek želi bit nekako bolj čuten, bolj zaznaven v dotiku, mora najprej sestaviti sam
sebe, spoznati sam sebe, predvsem pa biti iskren do sebe. To je ena izmed najtežjih
preizkušenj!
Ko padete v vzorec podrejenosti, prilagajanja, usklajevanja, religiozne postavitve, skozi vsa
življenja se borite, da preživite. Skozi to postopoma ste izgubljali in izhajali iz poti
prvobitnosti. In bolj, ko ste bili v podrejenemu položaju, težje vam je v sedanjosti. Kajti, to
pomeni popolno preoblikovanje samega sebe.
Potrebno je postaviti, sestaviti sebe v celovitost.
KAKO SEBE POSTAVITI, SESTAVITI V CELOVITOST
Kako to narediti?
Prvič je potrebno najprej opazovati ali živite in sodelujete z mislimi ali pa živite in
sodelujete z občutjem, s srcem, s svojim jedrom.
Kadar pridete v postavitev, v kateri se povezujete le preko misli pomeni, da ste zelo
taktični, zelo nadzorni, zelo nezaupljivi. Svet ali v svet vstopate z veliko mero
nezaupljivosti. Zato imate tudi nadzor. Zato želite imeti vse v svojih dlaneh. Vse mora biti
nekako popredalčkano, hkrati pa vse nekako sestavljeno tako, da je za vas navidezno
dobro.
Zakaj se pretakate v temu vzorcu?
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Zato, ker ste brez čutenja. Ker, če bi bili v čutenju, bi bili vezani v zgornjemu polju, bi točno
vedeli, da nekdo drugi skrbi za vas.
Ker pa skozi miselni proces vstopate v polje življenja Zemlje, podzemlja, globočin in še nižjih
vrlin, se pa povezujete z egom. In takrat, kadar je povezava z egom, je vaš temperament
nekako zelo prodoren.
Mnogokrat izstopate v preobleki do ljudi zelo nekako arogantno. In veliko ljudi se vas
navidezno boji ali pa skriva ta strah do vas.
Kako si pomagati?
Najprej opaziti, ali ste v mislih ali ste v občutju.
Kadar vidite, da ste v mislih, misli uporabite samo za to, da pričnete analizirati, kaj čutite.
Ali čutite? Ali sploh kaj zaznavate? Kako se počutite? Ali ste naredili tako, kot ste čutili ali
razmišljali?
Se pravi, analizo misli ne usmerite več ven, med ljudi, ampak v sebe.
Skozi to boste naredili destruktivni položaj, program, ki se bo obrnil v to, da bodo misli
same sebe zrušile.
Zakaj je to tako zelo pomembno?
Ko misli same sebe zrušijo, padete iz Zgornjega polja v Spodnje polje, polje čutenja, polje
življenja, polje Modrecev, polje vsegá, kar ste v osnovi tudi bili.
Skozi to si več ne ustvarjate takšne karme, ker greste korak po koraku, vsak trenutek po
svojemu čutenju. Vaše čutenje je vezano, ne samo na Instinkt, ampak na Višje vodstvo. Ko
ste z Višjim vodstvom, pa izgledate tako, kot bi se nekdo z vami poigraval preko šahovnice
in vas prestavljal, vodil, postavljal in premaknil, da vas kdo morda ne pomendra.
Le tako lahko izživite točno po najkrajši liniji iz življenja do konca popotovanja točno tiste,
zaradi česar ste prešli v to popotovanje. In zato so nekateri uspeli celo v petih življenjih
zapolniti to vrzel, ostati v vezi z Višjim, ne Jazom, ampak Višjim vrhom svojega
postavitvenega, izbranega dela. In zato se več ne porojijo.
Zato imate mnogi postavljene postavitve, kjer ste morda sami ostali na preoblikovanju
spominov in vas potem podajajo v različne družine, k različnim ljudem, k različnim bitjem,
v različne situacije, da se skozi to ozavestite. Da ne iščete oprijemov okoli, ampak le v sebi.
Vsa vaša moč, vse vaše razsvetljenje, vsa vaša predispozicija za naprej in navzgor je le
znotraj vas. Znotraj vašega srca.
Ko znotraj sebe prebudite to energijo srca, ljubezni, občutja, dotika, se v vas prebudi
hrepenenje. Ko se ta dva energetska pola nekako povežeta, pride do močnega magnetnega
polja privlačenja in k sebi pritegnete točno to, po čemer hrepenite ali kar ste postavili.
Skozi to pridete do močnih zaznav dotika, senzibilnosti in predvsem jasnovednosti. Kar pa
rabite, pravzaprav v temu življenju, v kateremu tudi ste.
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»Ljudje, ki so preživeli zlorabo, lahko veliko kasneje v življenju, ob dotikih in trenutkih
odprtosti podoživljajo to travmo. Kaj lahko sami ali njihov partner stori, da jim pomaga
zaceliti to rano?«
Mm, močno vprašanje!
Najprej morate vedeti, da vse, kar se v temu življenju dogaja, je le nadaljevanje nečesa, kar je
nekoč bilo. Nihče ne pade v situacijo kar tako, iz nečesa, mimo njega samega.
Življenje, v življenje prenašate samo zapise ali spomine, ki so bili nekoč odmaknjeni in ne
povezani v harmoniji ali ljubezni. Takšni zapisi spominov nižje vibrirajo in to gre v telesno
materijo. To je tisto, kar vam daje v osnovi tudi telo.
In kar je bilo narejeno ali postorjeno telesu samemu, se znova, v novemu življenju,
nadaljuje.
Ne Bom dejal, da je to vedno pravično.
Vendar, kadar je žrtev znova v postavitvi, da jo nekdo jemlje, sprejema ali nekako da pod
svoje okrilje kot lastnik nekoga, kar se zelo velikokrat dogaja prav v družinskemu krogu. Tu
vidim, med vami vidim dva takšna eksperta, ki sta si upala privoščiti to. Ampak, kakorkoli,
morate vedeti eno postavitev.
To je nekaj, kar vas navdaja s strahom. Po drugi strani pa morate vedeti, da v davnini, skozi
prazgodovino, ste si smeli vzeti marsikaj – tudi otroka za sebe.
Skozi srednji vek, skozi obdobje višjega veka, ste že malce razmišljali in planirali, kdo bo
komu kaj pogostil in ste že barantali po drugačni strukturi, da ste celo morda telo otroka
prodali in drugače zabarantali. Zato ste si ustvarili tudi neki zapis, da ste si želeli v
nadaljnjemu življenju ali drugemu vstajenju vzeti dušo. In če bi Mi slekli telo, bi videli, da
enake duše hodijo skupaj z razliko, da je skozi vsako rojstvo drugačna malce preobleka.
To pomeni, da skozi določeno rojstvo je bila določena oseba zagotovo, ali partnerica ali
ljubica, ali oseba, ki jo je zlorabljal in jo jemal večkrat v zaporedju ali celo z njo barantal.
To je zapis, ki je ustvarjen. In skozi ta zapis v novo življenje, si nekdo podzavestno upa vzeti
otroka kot za svoje telo, ker se duše medsebojno povežejo.
Vendar, ne Bom dejal, da je to opravičilo. Nikakor ne!
Ko je človek dorasel v glavi, v umu in razumu, ko dojame, da si nekaj želi in mu nekdo
znotraj njega pravi: »To je norost! Tega ne smeš narediti! To je nekaj, kar ne smeš si
polastiti! To je otroško telo! Ne vzemi si tegá!«, ste kaznovani. Zakaj? Ker vas je nekdo
opozoril!
In niti eden izmed teh, ki si upajo vzeti, ne vzamejo v trenutku, ampak jih je že predhodno
obšla misel, da bi si morda upali prilastiti življenje ali storiti kaj gorkega. Nikoli nič ne pride
iz nič, ampak se situacija pelje v trenutek popravnega izpita.
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Tudi pri Lanjuški je bilo enako, predno jo je nekdo dokončno stisnil za vrat. Je bilo ravno tako
– opozorilo, svarilo. Potem pa bitje zgodovine ali nekakšnega notranjega temperamenta,
Bom dejal, ko stori nekaj proti svoji volji.
Torej, tu ni opravičila! Za dejanja ne!
Ko prvič dobite opravičilo oziroma svarilo, da nekaj ne, ste kaznovani!
V naslednje življenje greste kot žrtev. Vi boste žrtev! Vi boste prevzemali od nekoga, če ste
to dvakrat ali trikrat naredili. Vendar s to razliko, da vas bodo dali v podrejeni položaj.
Zagotovo vam bodo dali, ali lepo telo ali pa tako nasprotujoče se telo, da boste trpinčeni.
Vendar, ponavadi vas dajo v lepo telo in vas potem trpinčijo. Zakaj?
Zato, da padete v vlogo enakopravnega položaja žrtve, ki jo ustvarjate.
Vendar, morate pa vedeti, da niti en zapis ne ostane nerazrešen. Tako, da tudi življenje po
življenju vedno znova daje pečat, zrcalo, ogledalo in soočenje z žrtvijo, pa čeprav je ta
lahko že odrasla oseba.
To pomeni, da skozi to popotovanje ali skozi to postavitev vi dejansko lahko ves čas kot duša
gledate in podoživljate – ali trpljenja ali pa nasilje.
Znotraj vsakega posameznika je torej energija, ki jo je potrebno nekako opaziti.
Kadar ste žrtev, je vaša največja moč, da ozavestite, kaj je prav in kaj narobe.
Kot žrtev je pomembno, da naredite na sebi, da ste vredni ljubezni. Se pravi, da to ni tisto,
za kar ste prišli na svet, da se bo nekdo nekako crkljal preko vas, če ste otrok. Ali kako
drugače vas izkoriščal!
Pomnite in zapomnite si!
V življenje niste prišli za to, da boste trpeli! Trpite samo zato, ker sami to dopuščate. Če ste
že kot otrok bili izkoriščani in trpinčeni in ste bili v vlogi, ko niste zmogli nekaj narediti ali
postoriti ali se upreti, je pomembno, ko pridete v točko odraslosti, da pričnete delati na
sebi.
TEHNIKA: KAKO SI POMAGATI, ČE SMO BILI KOT OTROK IZKORIŠČANI IN TRPINČENI
(posnetek 14:56)
To pomeni, da greste z mislimi v središčno os. Da se zlijete
v središčni osi in da zavestno čutite, da ste znotraj, kjer
ste.

To pomeni, da življenje iz sedanjosti zlijete v čisto energijo čistega jedra.
Os, »navidezna« os, Bom dejal, je središče najbolj čiste energije duše, ki
je povezana z najvišjo strukturo, tudi shrambe. To je energija, kjer je
nekako duša znotraj zlita in z njo in skozi to dobite najprej, tako kot
program čiščenja, filtriranja in odpuščanja.
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Vedno bolj, ko se prepletate v tej središčni osi, čutite hvaležnost, čutite spoštovanje,
sprejemanje in ne trpljenje.
V določenemu obdobju, momenta, se iz notranjosti dobesedno zlijete preko pleksusa na
površje in se zlijete z zasnovnikom. Takrat prav čutite, kako se zlijete v telo kot nova
podoba, s popolnim temperamentom, kaj da in kaj ne. Takrat ste zmožni nekomu postaviti
mejo, se pravi, mu preprečiti, da nekaj znova naredi.
In ne le to!
Takrat ni več dvoma in nekako, ali stopiti nazaj ali naprej, ker že ste!
S takšno postavitvijo, z novo preobleko, si takšna oseba lahko dopove, da je zmožna ljubiti,
da je zmožna ceniti, ne glede na vrsto posilstev, koliko posilstev in kdaj in iz katere smeri
se je to dogajalo. Kar pomeni, da zmore obdržati popolno ljubezen do vseh in do vsakogar.
Takšna oseba zmore v spolnosti uživati, ne glede na dotik.
Kadar pride do dotika, ki je morda malce pregrob, zmore takšna oseba dejati: »Dovolj! Tega
ne! Tako ne! Drugače!« Zmore obrniti in se izraziti.
Zopet je zrelost, notranjost osnova za vse.
Prav na takšen način je Lanjuška zmogla sebe preoblikovati in postaviti. Tako, da ta
program je postavljen. In kdorkoli bo šel po tej matrici, bo zmogel enakopravno prestopati
vse – vse spomine, ki so bili vezani na izkoriščanje ali spolne usluge.
Tako, da, program je postavljen. Zlivajte se v notranjost. Enako polje se bo aktiviralo. In
znova boste to, kar ste v osnovi tudi bili – hrepeneča in ljubeča bitja.
Izvolijo.
»Hvala.«
»Zakaj že nekateri otroci ne prenesejo dotika?«
To je pravzaprav davnina. V davnini ste bili velikokrat, hm, predvsem moški veliki barabini.
Predvsem, ko ste vstopali v svet podeželja, vasi, mest, drugih ljudi, drugih naselbin – vedno
znova ste si upali kot nekakšna bitja pravice in moči, vzeti vsakogar. Ampak samo zato, ker
ste bili izpranega možgana, ker so vas postavili, da si to lahko vzamete.
In tisti, ki so bili skozi davnino mnogokrat izkoriščani, mnogokrat vzeti in sprejeti na svoje
strani, tako, kot so nekateri mislili, da je prav, in predvsem tam, kjer so otroke,
mladostnike ali morda celo odrasle poročali proti njihovi volji, se jim je v notranjosti zgodil
upor.
Takšni otroci, ki so rasli v neki vezi, v nekem zakonu, kjer so se morali poročiti – ali zaradi
statusa ali zaradi pozicije ali zaradi česarkoli, se pravi, kjer niso sami izbirali, ampak izbirali
drugi, se jim je pravzaprav ustavil dotik.
In takšni otroci, predvsem tisti, ki so bili v družinskemu krogu mnogokrat zlorabljeni, imajo
skozi dandanašnji čas lahko tudi velike težave že kot mali otroci.
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In bodite pozorni!
Nekateri otroci ne prenesejo dotika po obrazu. Nekateri otroci ne prenesejo dotika po
dlaneh ali kako drugače. Samo opazujte, kaj jim ne ustreza. In če zavrtite film in poskušate
samo na močno, vizuelno stisniti nekoga k sebi ali za dlani, boste videli, da je to točno
tisto, s čimer se je ta duša nekoč soočala.
Kako zaceliti takšno rano?
Najprej je osnova v vas samih, da opazite, kaj otrok ne mara, čemu se otrok upira in se
poskušate najprej temu malce drugače izogniti. In poskušate vzpostaviti ravnovesje pri
sebi! Ne da otroka silite v nekaj, ampak ga sprejmete.
Nato pričnete otroka podučevati, mu razlagati, kaj in kako. Ampak, ne delati tako, da eno
berete in obrazlagate, drugo pa živite. Se pravi, vse mora biti v skladu.
Ko nekako otrok v vas začuti ljubezen in varnost, takrat se otrok popolnoma spremeni.
Zato bodite pozorni!
Mnogokrat se dogaja, da enake duše k enakim prihajajo. Že skozi zgodovino ste prenašali
marsikatere zapise.
Tako, da, Jaz bi vam svetoval veliko potrpežljivosti in ljubezni najprej do sebe, da skozi svoj
vzorec pokažete in aktivirate ljubezen v otroku, da zmore biti to, kar je. In takrat bo tudi
počasi prestopil upor proti dotikom ali čemurkoli pač ima.
»Ali dotik maserjev oziroma njihovih rok vpliva na nas?«
Hm. Kakor se vzame?!
Jaz Bom dejal tako:
Maserji znajo biti – ali zelo fantastični, če so zelo iskreni in gredo v iskreni nameri, da
pomagajo, da odblokirajo, da sprožijo proces nekakšnega pretoka ali pa imate maserje, ki
nekako gledajo na sebe in na svoj užitek. Zavisi, iz katerega konca, strani, pravzaprav
gledate.
Vendar, bistvo je, da vsak maser ali vsakdo, ki zavestno se dotakne telesa, ve s kakšnim
namenom se ga dotakne.
Prvič je zelo pomembno, ali se ta oseba dotika iz poželenja. Ali zato, ker ŽELI in je predana
pretoku energije. Ali pa je namen preprosto samo sprostiti blokade.
Torej, zavisi, kakšen je njegov namen. Točno takšna bitja z njim sodelujejo. V takšni
vibraciji on tudi je. Takšna vibracija se prenaša tudi na vas. Zato morate človeka, osebo
pravzaprav začutiti, kaj pričakujete in kaj si želite.
Če vam je oseba za masažo zelo neprijetna, ne pustite se ji dotikati! Odmaknite se.
Poiščite osebo, ki vam bo energetsko zelo prijetna. Šele skozi to, ko se bo energija sprostila,
se boste tudi vi sprostili. Zato je to osnova pri izbiranju, da izberete energijo, ki vam je
prijetna.
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Tako, da, ljudje imate tukaj različno velikih ponudb, predvsem v sodobnosti.

TEHNIKA: SAMI SI LAHKO SPROSTIMO, RAZBREMENIMO BLOKADE S PRIJEMOM DVEH TOČK
PRI VRATNEM DELU (posnetek 23:25)
In ne rabite veliko, da se človek sprosti. Morda samo prijem na dveh
točkah pri vratnemu delu. Stisk in fizičen dotik. In samo držite dve
točki v vratnemu delu. In se energija dobesedno sprosti.

Ne boste rabili nobenega maserja, če boste samo
pri vratu prijeli točke in stisnili iz obeh strani,
spredaj in zadaj, držali skupaj, seveda, držali
skupaj, boste začutili, kako se sprošča pretok.

In ko se sprosti pretok, boste prav čutili, kako se telo znotraj prazne, prazne, prazne in
razbremeni. Potem boste morda lažje tudi izbrali maserja, ki vam bo najbolj ustrezal.

»Kaj pomeni, če vnučka božam po laskih? Čutim, da mu prija. In meni tudi.«
Otroci imajo najbolj čisto energijo preko obraza, preko telesa. Lasje prenašajo to živo Izvirsko
energijo. Saj veste, otroci prenašajo tisto čisto svežo energijo Bitja, ki se povezuje s srcem, ki
se povezuje s kozmosom, ki se povezuje z Instinktom in ki je pravzaprav osnova za to, kar je.
V laseh je pravzaprav osnovna moč Izvora Moči lastnega Jaza in obraza.
V notranjosti energije lasu je namreč osnova za povezavo Zgoraj in ne Spodaj.
Kadar človek čuti to ljubezen, se pravi, ko se otroka dotika, je to nekaj, kar sprošča in se
povezuje kot dlančna čakra, kot prstne čakre, se pravi, se povezuje čakra na čakro.
Prija takrat, ta dotik ali povezava, kadar sta dve energiji enakopravni. Se pravi, kadar sta
babica in vnuček enakopravnih vibracij. Takrat se energija pretaka in obema godi.
Kadar ni temu tako, bo nekdo postal odbojen, drugi bo silil in hotel in hlastal za dotikom.
Se pravi, takrat govori že sama postavitev o tem, da si nikakor nista enakopravna.
Ampak, dokler gode, uživajte v takšni pripadnosti.
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»Podali ste tehniko, kako preko božanja partnerja najti sebe. Kako pa to narediti, če si
sam, če partnerja nimaš?«
Dobra tematika! Moram priznati, da Mi je všeč!
No, kadar človek nima pripadnosti z nekom, lahko sam sebe zelo močno pocrklja, pogosti.
Znova so osnove dlani – dlani, pečati, energija, ki se lahko nekako sprosti.
TEHNIKA: KAKO PREKO BOŽANJA NAJTI SEBE, ČE SI SAM, NIMAŠ PARTNERJA – aktivacija
pečata na bradavičnih čakrah (posnetek 10:56)
Bradavice so osnovna točka vsegá, se pravi, preloma zgoraj, spodaj in
vsegá.
Bradavice so namreč čakre, pod katerimi je vmesno polje, je
navidezno zaprto polje, ki ni zaprto polje, ampak je tako kot oljnata
površina, kjer se dva svetova, časa in prostora namreč tudi skupaj
stekata.

V temu prerezu, v tej energiji je pravzaprav postavitev, kjer se
pečatenje namreč tudi aktivira. Zato bi moral vsakdo najprej podržati
energijo na oprsju.

Potem bi moral vsakdo sam sebe prav s sredinskimi prsti pričeti
božati v smeri urinega kazalca. Če vam ustreza drugače, tudi se
prilagodite.

Ampak, misli usmerite na prstno konico.
Takrat boste zaznali, kako se zbira energija.

In naenkrat vam bo v dlani, prav v dlani, stekla kompletna močna krogla energije. In ko se
zgodi to tudi na drugi strani, boste zaznali dve veliki krogli.
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In ko te krogle predvsem položite tako,
kot bi jih prenesli in se pobožali, ampak
ne čisto fizično, ampak tako, izza strani,
se pravi, kot bi nekaj centimetrov po
trebušnem delu energijo razlili, jo
prenesete do jajčnikov, jo prevlečete –
nič več ne prenašate, ker se na jajčnikih vpije ali na modih, zavisi, ali ste moški ali ženska.
In to energijo se spusti, tako kot nihalo, iz dveh strani.
In ko se ta energija spusti v mednožje, prične tako kot nihati, kot gibati.
Misli je potrebno samo usmeriti na to energijo
spodaj in jo vdahniti skozi vagino ali skozi središčni
del navzgor. Kot bi (vdahne) hoteli jo vzdigniti do
prsnega koša nazaj, do predela pleksusa, se pravi,
do predela prereza ali bolje rečeno, do tega nivoja
teh čaker, tega polja.
Takrat se energija razlije po temu navideznemu madežnemu delu ali tej energiji palačinke,
ki je okoli in okoli telesa in izgleda tako, kot bi olje nalili na membrano časa.
Takrat se prične odboj. In v tistemu trenutku boste zaznali, kako iz te membrane skačejo
kot kapljice, kot kapljevine in zaznali boste energijo spredaj, ki jo imate. Torej, drugi del
duše, ki je zunaj.
Saj veste, imate duhovno srce, ki je zunaj, ki je ogromno in imate fizično srce, ki je malo in je
znotraj. Imate srce zasnovnika. Čisto malo, drobno pikico.
Torej, prav to duhovno srce tega bitja v to energijo, k njemu se zlije v notranjost predela in
ta vibracija prične valovati. In ta vibracija zbudi to bitje pred vami ali ta drugi del. In to
bitje se nasloni in poveže z vami. In tako se aktivirate in nekako poženete to energijo tudi
naprej, tudi če ni v partnerskemu odnosu.
»Zakaj so zaznave oziroma občutki preko prstov sredinca in kazalca drugačni oziroma
različni?«
Ja. Zato, ker vsak prst je povezan z določenim vesoljem.
Na koncu prstnih konic so odprti kanali. Vsi odprti kanali ali laserji ali svetloba, ki se
nekako steka preko prst, je drugi del nečesa, kjer se nekje umesti.
Torej, preko teh kanalov se lahko povezuje posameznik z določenim bitjem, ki je v določeni
materiji, ali ki je izven materije ali je v določenemu prostoru, času ali zavedanju. Torej, z
drugim deležem, kjer je sestavljen znotraj v fizični strukturi.
Si lahko predstavljate, da imate košček, se pravi, Bom dejal zelo preprosto:
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Imate sladkorno peno. To vsi poznate, tisto, ki jo tako, s sladkobo navijajo in vam naredijo na
palčko sladkorno peno, ki ste jo jedli kot otroci. In košček te sladkorne pene odvzamete in jo
daste v dlan, kot spomin od neke celote. Drugi del vam dajo nekam spredaj, v zunanji del ob
telesu, v vašo avro. Kos sladkorne pene na palčki pa odnesejo in razdelijo ali shranijo.
Torej je ena sladkorna pena razdeljena na več koncih, na več deležih. In ko se aktivira en
delež, se poveže z raztrganino sladkorne pene. In kaj se zgodi?
Sladkorna pena je lahko modra. Sladkorna pena je lahko vijolična, lila, zelena. Kakršnakoli.
Morda rumena. Zavisi, kako je bil zapis izživet, koliko ljubezni je bilo vstavljeno v zapis – na
podlagi tegá se različno obarva.
Obarvanost govori o kvaliteti spomina. In kvaliteta spomina se različno obteži. In zato so
nekateri deleži nižje vibrirni, nekateri višje vibrirni.
In ne le to!
Skozi to postavitev so čakre zato obarvane z različno barvitostjo, ker je shranjen različen
spomin, ker je vanj vstavljena različna vibracija ljubezni.
In v dlaneh imate različne male koščke te sladkorne pene, ki se odzvanjajo, ko vi molite, ko vi
prosite, ko vi rotite, ko se vi dotikate, ko vi dajete. Se pravi, košček sladkorne pene je vedno v
dlaneh samo za to, da shrani zapis dlani.
Torej, večkrat, kot se dotaknete, večkrat ko nekaj naredite, postane to že rutina. Lahko
postane to kot hrepenenje. Lahko postane kot želja. Lahko postane nekakšen ritual. Kdo bi
vedel? Zavisi od posameznika!
In nenazadnje, ko te dotike vi daste na sito dogodkov, se različno, vsak spomin, vsak dotik,
različno vibrira.
In veste, kaj ga vzdigne? Če ste bili iskreni!
Takrat nastane kot balonček, ki ga odnese v shrambo.
Kadar pa ste bili zlobni, hudobni, takšni ali drugačni, zavisi, kakšno čustvo ste notri dali v ta
trenutek tega spomina, točno na ta način se energija obmiruje, zgosti in nižje vibrira. To
pomeni, da je to zapis za prihodnjo materijo.
Si šele predstavljate, kako lepo, božansko je, ko dotiki ne postanejo samo želje, ampak
postanejo realnost. Ko hrepenenje postane resničnost. Ko iz sebe daste to, kar ste, to kar
želite biti. Ko najdete sami sebe v sebi, postanete najlepše bitje najlepšega časa, kar ste v
prvobitu bili in od česar ste tudi odšli.
Zato bi vam dejal:
Najprej glejte v sebe. Ne glejte na ljudi okoli sebe. In prenehajte skrbeti za druge, ampak
najprej poskrbite za sebe. Ker, če poskrbite za sebe, boste do sebe iskreni, boste do drugih
še veliko bolj iskreni. Ali pa vsaj enakopravno iskreni. Kajti, vedeli boste, da vse, kar
naredite za njih, do njih, je popolno in čarobno. In to rabite.
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Zato bi vam za konec, vem, da je še ostalo kar nekaj vprašanj, ampak, žal, Bomo v tej točki
tudi zaključili. Kajti, odločili Smo se, da Bomo obhajali tudi v večernemu času in tudi za tiste
vaše najbližje, od katerih morda želite ali hrepenite po dotikih, ali pa so v vašemu srcu,
Bomo tudi za njih podelili nekaj malega, neke trohice energije. Kajti, v energiji meha
darovanja je še ostalo kar nekaj zalogice tudi za vaše srčne in drage.
Tako, da, naj vam bo ljubezen popotnica. Naj bo vsak vaš dotik iskren, poln in čaroben, da
boste postali čarobna pravljica nove bodočnosti.
Jaz pa vam želim še naprej en res lep in srčen dan.
Pozdravček.
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