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MOČ VONJA 
Vodi: gdč. Lana Praner z Gospodi, 8. avgust 2020 
 
Lahko tudi v Našemu času Našega prostora tudi pričnemo.  
 
Najprej, lepo in toplo, srčno pozdravljeni vsi tisti, ki ste se odločili, da boste danes Naši 
tematiki sledili. Tematika, katero Smo izbrali, bo pravzaprav marsikoga razjasnila, ga zbistrila, 
da bo doumel in razumel, čemú se mu dogaja, kar se mu dogaja. 
 
Moč vonja je tematika, katera pripada danes Meni, kot Nekomu, ki tolmači, ki prenaša 
védenja, zavedanja, razkritja in postavitve vse v vaš čas, iz vseh Ozvezdnih, Najvišjih plasti, do 
nižine zemeljskega stvarstva. 

 
Moje imenovanje je zelo preprosto le Jahve, Jahve Jahvarjunski 
Visočanski. 
Iskreno in toplo pozdravljeni. 
 
 
 

 
 
Moč vonja je namreč energija, ki razkriva zakaj in s kom ste, ko ste. 
 
Nihče nikoli ne razmišlja, ali pa sila malo jih pomisli, da je vonj namreč čut, ki povezuje ali 
razdružuje.  
Ne Bomo govorili o vonju, ki govori, ko se nekdo več dni nekako ne oprha ali ne uredi; se 
pravi, ne Bomo govorili o vonju, ko je nekdo morda malce bolj zanemarjen ali malce manj v 
koraku s čistočo. Govorili Bomo predvsem o vonju, ki je naraven, ki je notranji, ki se 
povezuje in navezuje na čut, čutenja, privlačenja ali odbijanja. 
 
VONJ JE STRUKTURA ČUTENJA ALI NAGONA 
 
Moč vonja je energija, skozi katero mi oddajamo v okolici ali v okolico svojo vibracijo, svoje 
želje, svoja zavedanja, svoje oskrunjenosti, svoje preoblikovanosti, se pravi, vse, kar 
skratka smo ali želimo biti. 
Mnogi sami sebi oddajajo posebno vibracijo, ki jih dela nervozne. Zato mnogi postanejo 
samo-rušilni, ko pričnejo zaznavati svoj adrenalin ali pričnejo zaznavati energijo, ki odbija, 
razbija ali razdružuje. 
 
Vonj je namreč struktura čutenja ali nagona.  
Tako kot živali se po nagonu zaznajo in povezujejo, se hkrati tudi razdružujejo in nekako 
razbijajo. To pomeni, da je vonj ali nagon tisto nekaj, o čemer bo danes zagotovo prišla 
tematika do mnogih razkritij, zakaj vas nekdo privlači in zakaj vas tudi odbija.  
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Ni samo karma, ni samo zapis davnine, v kakšni preobleki ste nekoč živeli ali ste 
postavljeni, ampak, to govori tudi o tem, da je postavitev vonja energija nadgradnje 
tistega nečesa, kar ste nekoč že zapisali ali izživeli. 
 
Si predstavljate zapis, ki je povezan s telesom, s strahom? Torej, zapis nekega trenutka, v 
katerem ste se postavljali ali reševali, morda preoblikovali, je trenutek strahu, je trenutek 
adrenalina, je trenutek upora, je trenutek zapisa spomina, ki vam da v pečat, da je nekaj 
gorko tudi bilo. 
To pomeni, da zavisi, v kakšnemu stanju ste nek trenutek preprosto bili, ali ga ustvarili ali ga 
oblikovali. 
 
ENERGIJA PRIVLAČNOSTI IN MOČ VONJA 
 
Spomin je torej energija, ki je živa, ki je v večnosti prenosljiva. In telo v sebi shranjuje vse, 
kar se je dogajalo ali odvijalo s telesom. 
To pomeni, da vonj, nagon, čutenje pripada spominu telesa. Zato se mnogokrat lahko 
zgodi, ko srečate stare duše, ki so vas trpinčile ali pod katero diktirko ste bili trpinčeni, se 
najprej zaznojite, oddate vonj strahu. To je spomin, adrenalin ali pogon nečesa, kar je bilo. 
Torej, najprej nekakšna nervoza, ki vas za trenutek preplavi, ki vas postavi v stanje čutenja ali 
davnine. Takrat od človeka vas žene stran, vas poganja energija proč od vsegá, kar je nekoč 
bilo. 
 
Po drugi strani pa hkrati, ko vidite ali srečate po nekemu dolgemu času osebo, katero ste 
ljubili, katero ste cenili, katera vam je podajala življenje pred vaše obličje, je oseba, ob 
kateri vi dobesedno zacvetite, se sprosti energija vonja ali znoja, vibracije, ki zaprasketa. 
Hkrati ta vibracija izgleda kot mehurčki, ki se zlivajo eden preko drugega, kot bi se narivali in 
oddajajo vibracijo zvoka, v katerem ali ob katerem boste preprosto, vedno znova in znova 
oddajali radost, veselje, hvaležnost ali prikupnost. 
 
Ko se oddaja takšna vibracija, se vedno znova želite še srečati to osebo. A niti ne 
razmišljate, ali se ne poglabljate v trenutek, zakaj je temu tako. Preprosto vas nekdo privlači. 
Privlači vas nagon. Privlači vas telo. Privlači vas postavitev nečesa, kar vizuelno človek ali 
oseba izgleda. 
 
Ko se zavedate, da skozi življenje ali skozi popotovanje vedno znova prenašate in postavljate, 
v življenju ali iz življenja v življenje, skorajda identično postavitev telesa, se vedno znova 
ozavestite, da ste v nekemu kontaktu s takšno osebo se ljubili ali zaljubili prav preko 
strukture tega telesa ali takšnega zapisa, ki se shranjuje v telesu. 
 
V trenutku, ko se telesne duše spoznajo ali srečajo, torej, v trenutku, ko se energije skupaj 
dotaknejo, a se ne dotaknejo zato, ker se dva telesa približata, ampak, ko se dotakneta dva 
izdiha, dva diha – torej, dih, v kateremu nekdo v nekemu trenutku izdihava in drugi 
vdihava, se ta energija mehurja prestopi, pretoči ali premakne preprosto v drugo osebo. 
Zato imate občutek, da ste nekoga ujeli in z izdihom, na neki nezavedni ravni, preprosto 
pridete v točko, v kateri vaša in njegova energija sta skupaj, kot celota pomešani in se vrneta 
ali izdahneta in se pretočita v njega. 
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V trenutku, če se takšen mehur izdaha ujame na nasprotniku in ga vdahne, je trenutek 
specifičnega daha, ko se povežeta dva diha. In v tistemu trenutku ne morete nič drugega 
kot to, da si osebo preprosto poželite. 
To je nagon. To je pripadnost. To je čutenje. To je ta vrlina ali veličina, ki jo preprosto imajo 
vse živali, ki jo imajo vse rastline. Kajti, preko vonja se spozna, ali sta si dva privlačna ali 
odbijajoča. 
 
In ne le to! 
Preko vonja se zazna, kakšna bo prihodnost ali kakšen bo prihodnji trenutek s to osebo. Ali 
vas bo oseba spustila do sebe in do svojega srca in se želela še videti, kar pomeni, da v 
istemu trenutku, ko se ta dih pretoči v oba in oba medsebojno poveže, se odda v možgan 
signal, ki mu poda energijo zavedanja, da si želi še videti nasprotno osebo.  
In v tistemu trenutku se energija iz možgana pretoči v energijo vida, in to je trenutek, v 
kateremu pridete do točke, v kateri se preprosto postavite v to, da se vam zaiskri oko in se 
lepota privlačnosti poda preko lesketa vašega ogleda. 
 
Tako energija zaokroži do oči. Običajno pa takrat pride do dotika, do spoznavnega dotika, 
do pozdrava, do nečesa, kjer se koža na kožo dotakne.  
In v istemu trenutku, od dotika, pride do točke srca, kar pomeni, da se pretoči vse skupaj, 
kot iz dotika v srce, nazaj v dah, v možgan in energija zakroži. 
Takrat imate občutek, da preprosto zalebdite, kot da bi lebdeli nad površino Zemlje, kajti 
ta privlačnost ustvari energijo magneta in hkrati odboja, ki oddaja znoj. Znoj, strast. Znoj 
kot energijo privlačnosti. Znoj kot energijo ali frekvenco, ko se telesne duše medsebojno 
spoznajo, opomnejo ali spomnejo in nadaljujejo tam, kjer so nekoč, nekdaj že živele ali 
nadaljevale. 
 
Takrat šele se vzpostavi energija zapisa. Zapisa kot karme, zapisa kot usode, zapisa nečesa, 
kar, pač, z nekom imate skozi neko življenje ali popotnico. 
 
Kadar je energija privlačnosti ali moč vonja v energiji, ko vi osebo dobesedno zavonjate v 
posebni strukturi, ko se želite prisloniti ob njo, ob telo pomeni, da v nekemu, 
nezavednemu trenutku vi želite vdahniti – kot bi jo hoteli povonjati. In to pomeni, da jo 
želite k sebi, v notranjost spustiti.  
To dela telo! To običajno ne delate zavestno. Zavestno delate šele kasneje. 
 
Torej, ko pride do dotika, daljšega dotika, ko si vi preprosto želite zapomniti njegov vonj, 
se lahko zataknete ob spoznanje, da vi preprosto pričnete vonjati svojo roko, kjer sta se 
dotaknila.  
In to je tisto, kar se shranjuje v nagon, v postavitev, skozi katero prehajate v točko, da se 
telesna duša s telesno dušo, adrenalinsko, preko hormonov poveže, povezuje in si želi ali 
poželi morda celo strasti. 
Zato prehaja tudi mnogokrat, preko vonja, do dotika, do dotika privlačnosti, ko si preprosto 
tako globoko želite se dotakniti nasprotujoče se osebe, da vas kar boli ali duši. 
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Lahko se vam dogaja še nekaj dni po takšnemu spoznavnemu trenutku ali po nekemu dotiku, 
tako ali drugače, da si vi preprosto želite povonjati to osebo. 
 
MOČ VONJA JE ENERGIJA, PO KATERI SE SPOZNA, ALI STA SI DVA PRIVLAČNA ALI NE 
 
Moč vonja je namreč energija, po kateri se spozna, ali sta si dva privlačna ali ne. 
 
Zagotovo ste se kdaj v življenju znašli v postavitvi, v kateri ste kar želeli vonjati kožo, 
vonjati dotik, vonjati milino osebe ali posameznika. In, ko je morda prišlo do spolnosti ali do 
nečesa, vas je ta vonj tako privlačil, da vas je vzburjal in ste prehajali do točke vzburjenosti ali 
vibracije popolne strasti prav zato, ker vas je ta oseba preprosto, kot magnet, preko vonja 
privabljala ali vlekla k sebi. 
 
In pri osebah, ki imajo identične vonjave ali si drug drugemu dišita pomeni, da sta osebi 
kompatibilni, da sta osebi postavljeni druga ob drugo, da ne bosta rušilni za obdobje, ki ga 
znata prepletati ali postavljati. 
 
To pomeni, da je moč vonja izjemnega pomena, ker telo nagonsko spozna osebo, ki je 
dobra zanj, ki je dobra za relacijo življenja ali pa relacijo strasti, spolnosti, pripadnosti, 
morda prijateljstva ali kar koli vonj odda in si srce ali telo zahrepeni ali poželi. 
 
Torej, vonj je osnova za to, da se dva lahko prepleteta in ustvarjata pozitiven energetski 
tok. Ali pa se lahko zgodi, da prehajate ravno v nasprotujoče se stanje, kar pomeni, da si 
dva močno, močno nasprotujoče, nekako dahnata in oddajata nasprotno vibracijo 
privlačnosti. In mnogokrat lahko marsikdo izusti, da mu partner preprosto smrdi. 
 
Mnogokrat so mnogi prizadeti zaradi tegá – ali zaradi izjave partnerja ali zaradi udara, kjer 
partner partnerja nagonsko potisne proč ali stran, ampak samo zato, ker dejansko nimata 
odboja ali magneta privlačnosti, vonja ali povezovalnosti. 
Ta vonj se povezuje, tako, kot Sem predhodno dejal, na spomin, ki je nekoč nastal. 
 
Torej, kadar ste vstopali v partnerske odnose, skozi davnino, zato, ker so vas poročili, 
zaročili ali vas oddali drugim, običajno na osebi zaznate spolzek hlad, energijo hladu kot 
spolzkost. To je prvi znak, ko lahko razberete svojo lastno davnino z osebo, ki jo imate pred 
seboj ali z osebo, s katero se družite ali povezujete. 
 
Po drugi strani pa, kadar imate zapis spomina, da ste bili vi tisti, ki ste morda zapeljevali, se 
skozi računico, kalkulacijo ali taktiko oddali in pridobili nekoga k sebi, za sebe spoznate, da 
oseba oddaja vibracijo vonja, ki vas mede, zmede in nikakor ne morete dojeti ali jo umestiti, 
ali je dobra za vas ali ni dobra za vas.  
Običajno takšna oseba dejansko oddaja nemir. Nemirno stanje ali nemirni zapis, saj je zaradi 
vaših odločitev lahko nekoč močno trpela. 
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PO VONJU SE SPOZNA VSE – NA TELO DODAJAJMO LE NARAVNE VONJAVE 
 
Po vonju se spozna vse. 
Vendar, ko imamo fizično telo in na fizično telo dodamo vonjave, ki so naravne – torej 
vonjave, v katerih ali preko katerih vi dodajate na sebe nekako naravne vonjave različnih 
struktur, primesi parfumov, kot jim vi nekako pravite ali opevate, se pravi, teh dodatkov, 
lahko človeka zelo podprejo, ga lahko naredijo zelo polne.  
Pri vas bi morda dejali, da je zopet, zavisi od Ph vrednosti vaše kože, da vonj nekako se zlije z 
vami ali pa ne. 
 
Bodite pozorni! 
Kadar ima človek s sočlovekom dober zapis in odda dobro frekvenco vonja, bo dejansko s 
parfumom ali dodatkom toaletne vode, ki je bolj naravna, lahko osebo obnorela. Zakaj? 
Ker se bo narava ali struktura narave zlila z njim in ga bo podprla in ga potisnila naprej. 
 
V nasprotnem primeru, kadar oseba, ki vam je na nek način privlačna, ima na sebi umeten 
vonj kakšnega umetnega sladila, vam dejansko zapre energijo čutenja, kajti zmoti vas vonj. 
In ljudje mnogokrat tukaj pretiravajo. Predvsem ženske! 
Pozabljate, da je nekako parfum dodatek samo za dekoracijo, ne za umivanje. In oddajate 
lahko ravno nasprotno stanje kot si želite!  
Morda oddajate premočno strukturo umetne substance ali naravnega vonja, ki vam skrije 
nagon, ki vam prekrije in uniči ravnovesje vibracije vonja, ki ga oddajate za priteg občutka, 
čutenja, privlačenja ljudi, povezovalnosti. Kajti, postanete moteči faktor za ljudi.  
 
Kajti, ko izgubite občutek in se potapljate v različnih vonjavah prekomerno, postanejo 
ljudje begajoči od vas, ker vas ne zavonjajo, ker vas ne začutijo, ker nagon preprosto 
ugasnejo, se zaprejo in bežijo od vas.  
Zato ob vas ali z vami lahko ostanejo samo tisti, ki so razsuti znotraj sebe, ki so pravzaprav v 
neravnovesju ali v ne-harmoniji ali so celo destruktivni. 
 
To pomeni, da skozi to preprosto ob sebi obdržite le takšne ljudi, ki vam še zdaleč niso opora, 
ampak hkrati odraz vas samih, kakšnega stanja ste, ko skrivate svoje fizično razpoloženje. 
Kajti, vonj lahko podpre in vam da naboj ljubečnosti, popolnosti, strasti. Lahko vam odpre 
določene čakre, da še bolj sijete ali pa vas popolnoma zapre in zruši in odmakne od ljudi. 
 
RAZLIKA MED NARAVNIM IN UMETNIM VONJEM 
 
Zato je pomembno, da sebe spoznavate skozi vonj, kakšen vonj vam je pravzaprav všeč? Ali 
naraven ali umeten? 
Kadar vam je všeč umeten vonj pomeni, da mnogokrat skrivate sami sebe pred marsičim, 
predvsem pred samim seboj! 
 
Velikokrat osebe, ki uporabljajo umetne vonjave, so umetno izoblikovane. Izražajo, da niso 
to, kar mislijo, da so. So igralke ali so igralci. Igrajo v teatru življenja in so daleč od resnice 
in niti ne vedó, kdo pravzaprav so! Najmanj pa še, kaj pravzaprav so! 
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Takšni ljudje so običajno zelo materialistični, ujeti v materialnost, v popolnost nekega 
blišča, a le zato, da se crkljajo in da pokrpajo svoj primanjkljaj povezanosti z naravo, z 
življenjem ljudi. 
 
Ljudje, ki ne uporabljajo vonja, so običajno zelo samozavestni. To pomeni, da se v svoji 
koži, v svoji podobi običajno počutijo zelo dobro. Kar pomeni, da je njihov karakter zelo 
stabilen. In to govori o dejstvu, da je njihov naravni vonj tisto, kar oni so in oddajajo vibracije 
tistega, kar oni so. 
Zato običajno v okolico oddajajo vibracijo, v kateri so brez krinke. In zato jih mnogi opazijo, 
ker so drugačni, ker so posebni. Običajno so s hrbtenico! To pomeni, da stojijo za tistim, 
kar oni so – v dobrem ali v slabem! Ni pomembno! 
Sami se potem odločate, ali vam je oseba do trenutka všeč ali pa ne. Zakaj? 
Ker oddaja vonj. Vonj pa je moč, temperament, karakter. 
 
Vendar, vonjave morajo biti vedno postavljene tako, da kadar uporabljate dodatne 
dodatke, da jih samo podložite tistemu, kar vi ste. Takrat boste dobili dvojni naboj 
energije. Zakaj? 
Kadar se mešanica vašega vonja energije pomeša s popolnoma enakim vonjem narave ali 
umetnega dela parfuma, ki ga, pač, uporabljate ali vam je drag pomeni, da se energija vonja 
podvoji. Zato vi lahko postanete še bolj opazni v okolici ali še bolj privlačni v okolici, kot pa 
sicer ste. To govori o tem, da lahko za vami še nekaj časa marsikdo vonja vašo ljubezen, 
vašo strast ali vaš strah, vaš pobeg ali kar koli drugega. 
 
Vonj je torej odraz nečesa, kar pravzaprav ste. Zato je potrebno biti pozoren na to, kaj 
dajete na sebe, kajti, kadar zmorete ujeti enako valovanje sebi enakega dodatka kot ste vi 
sami, ste zmagali. 
 
UPORABA PRALNIH PRAŠKOV 
 
Predvsem pa veliko ljudi močno zgreši pri pralnih praških, kot jim pravite vi. Pralne 
strukture znajo biti zelo moteče. Marsikomu je všeč vonj določenega praška, ki oddaja, 
navidezno njemu, prijeten vonj. V resnici pa še dneve ali tedne lahko za vami ostaja umeten 
vonj. 
 
Torej, umetne substance govorijo o vaši nestabilnosti znotraj vas. 
Po drugi strani vam rušijo vonjave. 
Po tretji strani, ta umetna energija, umetnega vonja pralnih substanc, zruši vaš nagon in se 
v življenju vedno bolj izgubljate, begate in se ne najdete. 
 
Zato bodite pozorni! 
Kadar ne morete ničesar najti od pralnih praškov, da bi moral imeti vonj, vzemite rajši 
navadno, morda sodo bikarbono ali kaj takega, naravnega, kar daje le mehkobo in svežino. 
Nič drugega! 
Boste videli, da boste sebe še kako hitro spravili na površje in ven iz strukture. Kajti, mnogi 
pravijo, da imajo neprijeten vonj in oddajajo v okolico smrad, ki je kisel, ki je takšen ali 
drugačen. In celo sami sebi pravijo, da smrdijo in so neprijetni – kaj šele za okolico! 
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Ali veste, kadar imate takšen, kiselkast vonj je pomembno, da imate samo zavedanje, da 
imate zakisano telo. Hrana! Vse, kar vnašate v telo je hrana. Hrana je tisto, kar vas podpre, 
da ste lahko na kisli strani ali na nasprotni strani. Torej na strani privlačnosti ali 
neprivlačnosti. 
 
PO VONJU TOČNO VEMO, KAKŠNA JE NAŠA PRIHODNOST 
 
Velikokrat se lahko zgodi, da sta dva partnerja ali prijatelja skupaj v eni postavitvi, kjer 
eden nekomu diši, drugi pa kar beži. To govori o temu, da se po vonju ali po nagonu 
nikakor ne podpirata, kar pomeni, da tudi takšna veza ali poslovnost nikakor ne bo 
prinašala stabilnosti. 
 
Po vonju točno veste, kakšna je vaša prihodnost, kakšen je vaš naslednji korak – ali se 
lahko zanesete na osebo ali pa ne. 
 
Zelo preprosto! 
Ko vam rušijo moč vonja, izgubljate sami sebe. Izgubljate pravzaprav temperament. 
Izgubljate nekako svojo postavitev ali svoj nagon. 
 
Kaj boste brez nagona? 
Kaj se zgodi, kadar čutenja ni? 
Niti ne veste, da ste vodeni, ker ne čutite niti svojega vodstva! Kaj šele, da bi vedeli, kaj 
narediti ali postoriti, da bi še rešili ali k sebi pritegnili ljudi, ki vas bodo ljubili in cenili. 
 
ŽIVALSKI SVET SE SPOZNAVA IZKLJUČNO LE PO VONJU 
 
Saj veste, živali ali živalski svet se spoznava izključno le po vonju. Nič drugega! 
Vonj je osnova, da žival zavoha žival in jo pritegne k sebi, ali jo spusti do sebe ali pa jo 
zavrne in potisne proč. 
 
Torej, kako je mogoče, da živalski svet vedno ve, kaj je za njih dobro in kaj slabo? Kako je 
mogoče, da človek ne ve, kaj je zanj dobro in kaj je slabo? 
Zato, ker živali upoštevajo vonj. Ker živali upoštevajo vsak trenutek! Ko se gibajo, ko se 
premikajo, oddajajo vibracijo vonja v okolico. 
 
Mnogi bodo dejali, da živali markirajo.  
Kaj človek ne markira? Vedno znova! 
 
Če pomislite samo na spalno posteljo, ali na posteljo ali na odeje, ki jih imate, oddajate vonj 
znoja. Tudi  to je markiranje! Tudi to je prostor, v kateremu se zazna vas.  
Ko pa pomislite, da se razlivate po hiši, pa se vaša energija vonja spozna in prepleta preko 
celega prostora, kar pomeni, da se vedno znova po domu spozna gospodar. 
 
Torej, energija je živa. Enako kot vaš dom, enako je tudi s teritorijem v živalskemu svetu. 
Vedno znova se zavlečejo, malce pomarkirajo, malce oddajajo vonjav, da zaznajo ali označijo 
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kdo, h komu kaj pripada – ali prostor ali partner, ali živali kot mladički, kako se zaznavajo, kot 
preko vonja. Saj mati vedno znova liže in liže in liže. Ne samo zato, da ga očisti! Ampak zato, 
da vedno znova odda, da je to njen otrok, njena kri. In z vonjem in dotikom se spoznavajo v 
pozitivne ali v negativne smeri. 
 
TUDI RASTLINE SE MEDSEBOJNO POVEZUJEJO SKOZI VONJ 
 
Celo rastline se medsebojno povezujejo in privlačijo prav skozi vonj.  
Vsaka rastlina, pa če je tudi samo kaktus, ima svoj vonj. Tudi smreka oddaja svoj vonj neke 
smole, nečesa, kot strukture, tinkture, kapljevine ali smoli, cvetenja ali česar koli. 
 
Po vonju se zazna moč širine, njene veličine. 
Kadar je v naravi harmonija, se rastline običajno razbohotijo v takšnemu stanju, da se 
zlivajo in podpirajo druga drugo. In ko vi vstopite v takšen prostor, začutite ta vonj, ki vas 
kar poboža po duši. 
 
In ne le to! 
Skozi vonj začutite mir, ker čutite, da dejansko rastline vam dajejo dobro in ne slabo. 
 
In kadar se ob določenemu vonju rastline izjemno počutite in vas prav privlači in vleče k 
sebi, poskušajte točno s tem vonjem morda odišaviti sebe ali prostor, v kateremu se 
nahajate. Ampak malo, ne preveč! 
Torej malo, toliko, da sebe vzpodbudite in ne odvrnete ljudi od neprijetnega vonja, ki jih 
morda ta vonj ne povabi, ne privlači ali ne postavi v skupne smeri. 
 
Ko pridemo v točko, da Mati Narava sprejme posameznika in se povežete preko vonja 
pomeni, da se vaše celice popolnoma zlivajo z njo in popolnoma vstopate v njo, kar 
pomeni, da začutite mir, da se ob njej počutite varno. 
In enako je s partnerjem. Se pravi, vedno znova se vse skupaj prepleta in postavlja. 
 
TUDI DUŠE ALI DUHOVI PRENAŠAJO LASTEN VONJ 
 
Si lahko mislite, da tudi duše ali duhovi prenašajo lasten vonj temperamentnosti, 
ljubečnosti, oznanjanja ali česar koli. 
 
Ste morda bili kdaj pozorni, ko morda duše obhajajo, morda vaši rajni – mnogokrat zaznate 
njen vonj njenega parfuma, njenih rož, nečesa, kar jo je podpiralo, če je seveda ženska ali 
žena? Enako se lahko zgodi, da moškega zaznate po tem, kar je nekoč ljubil. Morda je ljubil 
konje in zaznate ta vonj konja. Morda je ljubil delo v kakšnih delavnicah in zato zaznate moč 
vonja kakšnega olja, ki ga je uporabljal za to, da je krpal ali popravljal. 
 
In ne le to! 
Energije duše ali duhovi obdržijo v sebi najlepši vonj trenutka, v katerem so najbolj cveteli. 
 
Torej, če si predstavljate, ko človek izživi in ko odide v Onostranstvo, recimo temu 
Onostranstvo, in ko pogleda življenje za nazaj, ko se usmeri, v kateremu je bil, v obdobju, 
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najbolj srečen, radosten in se je počutil najboljše, prevzame to podobo. Zato se vam kasneje 
tudi pokaže nekako v navideznih Kristusovih letih ali pa malce mlajši, v tisti podobi, v kateri 
se je najbolje počutil. To pa pomeni, da prevzame tudi vonj tistega trenutka ali tedanjega 
obdobja. In po temu lahko spoznate tudi dušo ali duha, kdaj je bil najbolj srečen in je obdržal 
to srečo ali pa njeno nasprotje, njeno nesrečo. 
 
Torej, po vonju se spoznajo duše in energije. 
 
Kadar so energije raztepene, so rušilne in niso harmonične za vas pomeni, da lahko zaznate 
neki čudni smrad, kot po upepeljenemu telesu ali nekemu mrtvemu stanju, ki ga dejansko 
lahko zaznate prav na fizični strani fizične strukture. 
To pomeni, da vam duša, duh, ali potepinček ali entiteta, dejansko izda, ali je srečna ali 
nesrečna. Ali je v celoti ali ni v celoti. Ali je postavljena v eno zmes, ali je povezovalna ali 
rušilna. 
 
In ne le to! 
Običajno, ko zaznate njen vonj, zaznate predvsem postavitev, v kateri vi dejansko zaznate 
čutenje kot sreča ali čutenje kot radost, kot ljubečnost, kot milina.  
Torej, dejansko po tej postavitvi vidite, kje je nekdo obstal. 
 
Zagotovo ste se že mnogokrat srečali kdaj v življenju, ko ste prišli v točko, ko ste zavonjali 
morda nekaj, kar je bilo v nekemu oblaku, v nekemu prostoru. Si predstavljate, ko se morda 
vozite, pa zavonjate kavo? Vonj kave, ko kar vdahnete in vlečete k sebi ta vonj! Ali pa vonj 
nečesa drugega. 
Torej, po temu vonju lahko zaznate, kateri prostor miru in harmonije je odprt. 
 
Če pa ste malce bolj pozorni, pa lahko mnogokrat zaznate predvsem postavitev, v kateri vi 
lahko zaznate kadila, obhajanja ali vonjave. 
Torej, vonj obhajajočega, tudi, kadar je kakšni Sveti Duh ali pa Nekdo, ki je Sveti ali Višje 
vibrirni – ko obhaja, lahko oddaja vibracijo prostora ali frekvence, ki privablja ali oznanja. 
Zato mnogokrat lahko človek na fizični bazi zazna ali začuti prav vonj Nekoga, ki je 
obhajajoči s kadili. 
 
Kadila so nekako bolj sladka. Zato človek mnogokrat zamenja, kdaj je kadilo, od nekega 
parfuma. Zato se večkrat človek spotakne ob dejstvo, ko pravi: »Nekdo me je obhajal.« In 
zagotovo je bil to njegov parfum!  
Ampak, to kar diši in diši in vi kar vdihavate to željo po trenutku ali občutku, da bi Nekdo 
obstal ob vas.  
 
To so kadila Tistih, ki oznanjajo. Tistih, ki razsvetljujejo. Tistih, ki napovedujejo dobro in 
nikoli slabo. 
 
Kadar zaznate, da vas obhaja Nekdo, ki prehaja v nasprotni pol, pa je vonj tako zelo moteč, 
po nekemu žganju, po nečem, kar je žveplo, po nečem, kar je trpko. Imate občutek, da se 
vam zaprejo vse celice, da se vam zaprejo vse vonjave, da se vam zapre telo in da bi 
preprosto kar pobegnili proč od vsegá. 
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Običajno, tik za tem, zaznavate tudi meglico, kot piš, kot energijo, ki se pretoči po prostoru 
kot hlad. To so tisti, ki so zaostali. To so tisti, ki nimajo ljubezni. To so tisti, ki so obtičali v 
določenemu prostoru in ne oznanjajo dobro, ampak slabo. 
Na takšne ne dajajte veliko pozornosti ali neke usmeritve, da vam bodo pomagali, ker vam 
bodo vedno samo odvzemali. Na to bodite pozorni! 
 
Moč vonja se torej spoznava tudi na Oni strani, izven fizičnega stanja, če se Smemo tako 
sploh izraziti. 
 
PORTALI, KANALI ODDAJAJO DOLOČEN ZVOK IN HKRATI TUDI VONJ 
 
Ampak, največja razkritja pa so, da tudi portali, kanali oddajajo določen zvok in hkrati tudi 
vonj. 
 
Ko se energija v določenemu trenutku povezuje in vrtinči ali vibrira, prehajate v trenutek, v 
kateremu vi lahko zaznate prijetno toploto, zvok ali vonj. Lahko vas povleče k sebi kot 
nekaj, kar je pozitivnega, kot nekaj, kar vi zavestno iščete in hlastate in se lahko v nekemu 
kanalu ali portalu počutite naravnost fantastično. 
 
Nekateri pa v drugih, ki so nasprotna polja Svetlobi, ki je Tema, se počutijo ravno tako 
domače in dobro. 
Običajno so takšni kanali ali vonji takšnih kanalov gostljati, trpki in v ustih zaznate trpkost 
ali neprijetnost. To je tisto, na kar bodite pozorni. 
 
Moč vonja je torej osnova, ki jo imamo sedaj samo deloma razkrito. Stopimo korak dalje. 
 
MISEL JE ENERGIJA, KI IMA IN PRENAŠA SVOJ VONJ 
 
Ali ste kdaj pomislili, da celo misel je energija? Da energijo lahko odpošljete drugam in v 
trenutku energija, ki je pretočena nekam, na neko postavitev, prostor, ploščino, ozvezdje, 
čas, galaksijo, dimenzijo, vstopajoča v različne prostore, balone, morda ljudi, morda duhove, 
duše, kar koli, morda celo v okostenelosti, ima in prenaša svoj vonj. 
 
Kadar vi zavestno premikate energijo, premikate lahko energijo zasnovnika, ki prenaša 
enako vibracijo kot jo imate izključno le vi, v temu življenju. Zato se zasnovnik ne more kaj 
veliko skriti, kajti energija je tista, ki se zavonja tudi na daleč. 
 
Ali lahko razumete, da po vonju vi oddate strah, ali iskanje ali željo ali tisto nekaj več. 
Ampak, vonja ne morete pretentati ali ga preoblikovati. Kajti, energijo, ki jo odpošljete, je 
pravzaprav frekvenca ali vibracija, v kateri se v temu življenju nahajate in pravzaprav ste to, 
kar ste. Zato že po vonju se k vam lahko pritepejo potepinčki, ali tisti, ki so enako vibrirni 
ali tisti, ki iščejo nekaj več. Ali pa tisti, morda, ki pomagajo, predajajo, usmerjajo, ker ste 
točno takšni tudi sami. 
 
Moč vonja je tisto nekaj, kar si energije medsebojno zadišijo. In skozi vonj lahko Nekdo na 
Oni strani pride tudi do vas. 
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Si lahko mislite, da je v Ozvezdnemu času, v različnih Ozvezdjih, v različnih galaksijah, 
dimenzijah mnogo, mnogo prostorov, ki so poseljeni s civilizacijami tako, kot ste vi sami. 
Vendar, za razliko ali z razliko, da je pravzaprav vsaka galaksija ali vsaka živa vrsta, ki je v 
določenemu prostoru različnega čutenja. In zato oddajajo različno vibracijo zvoka, vonja in 
so čuječa Bitja, ki k sebi ali k sebi lahko pritegnejo vedno znova tudi vas, če iščete tisto 
nekaj, kar so oni sami. 
In če jim vi zadišite, so oni sposobni priti tudi do vas. 
 
Torej, vonj je znova osnova tudi tam, da Nekoga lahko obnorite, očarate, osvojite ali celo 
ga tako namamite ali obrnete, preoblikujete, da postanete tako mamljivi, da lahko celo 
tisti, ki so fizično drugje pridejo obhajati vas. 
 
Tako, da, vonj je namreč energija povezovalnosti, energija prepletenosti, energija, skozi 
katero lahko najdete svoj mir. Ali pa nemir preoblikujete v mir, v stabilnost! 
 
GLASBA ODDAJA SVOJ ZVOK IN VONJ 
 
Saj ste kdaj opazili, da tudi glasba oddaja svoj zvok? Zvok ali vibracijo, ki jo lahko vidite ali 
jo zamrznete in se vam pokaže struktura prepletanja ali frekvenca vibracije ljubezni, ali 
povezovalnosti ali hkrati njenega nasprotja. 
 
Si lahko mislite, da celo zvok, ki je le samo zvok, oddaja ne samo obliko, ki jo lahko vi 
vedno znova vidite, na primer, če mantrate v kozarec z vodo in potem to daste, ta kozarec 
daste v skrinjo in pogledate, se oblikuje pravzaprav struktura, ki jo vidite pod 
mikroskopom. 
Enako lahko vidite tudi, če morda preko zvočnika daste moko in ustvarjate različen zvok, 
melodijo, ki je umirjena ali melodijo, ki je raztrgana, ki je udarna, se naredijo simboli, 
vibracije, ki se enako projicira v vas.   
 
In vsak simbol ali vsaka vibracija neke strukture glasbe ima tudi svoj vonj. 
 
In če boste pozorni pomeni, da je zvok lahko povezovalen, saj se enaki z enakim 
povezujejo. Zato se lahko z harmonično glasbo povezujejo tisti, ki so harmonični; tisti, kateri 
so mili. Tisti, ki dajejo; tisti, ki sprejemajo. Tisti, ki so povezovalni skozi življenje. Na nek način 
tisti, ki so harmonija. 
 
Zato oddajajo tudi zvok vonja, ki je povezovalen in se ob taki osebi običajno počutite 
dobro, vam prijetno diši ali vas privlači in vas vleče k ponovnemu druženju. 
 
Kadar pa je nasprotujoče si stanje, ker je zvok destruktiven, rušilen, kjer se odpira 
globočina, pa zopet enako z enakim. Se pravi, pa ne morete opevati, da ste dobrega duhá ali 
da ste povezovalni, če ste rušilni, če vstopate v rušilno zgodbo glasbe ali oddajanja.  
Lahko se vprašate, kaj ali koga imate v sebi, ki vas vleče v temo! To pomeni, da ste v telesu 
dvojni in ne enojni. 
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Torej, to ne govori, da ste slabi, ampak, da zakopljite vase, da spoznate sebe, da spoznate 
svojo temo in vonj svoje teme. Morda vas bo prav to odvrnilo od tegá, da bi kasneje, po 
zaključku življenja, vstopali v pekleni svet, ki je daleč od srca, ki je daleč od ljubezni, ki je 
daleč od Svetlobe in od tiktakanja vašega srca. 
 
ZELO POMEMBNO JE, DA ZA ČAS ŽIVLJENJA SPOZNAMO SEBE 
 
Torej, vonj je vse, kar imate v nekemu trenutku, dokler ste živi. Energije, kot duhovi ali 
duše, prenašajo spomin na tisto, ko so bili živi. Zato ohranjajo tudi svoj vonj. Ne morejo pa ga 
spreminjati ali preurediti, ker samo so, to, kar so.  
Zato je zelo pomembno, da za čas življenja spoznate sebe in da zakopljete v sebe, da 
zakopljete globoko v svojo notranjost, da se spoznate. 
 
In v trenutku, ko ste ponosni na sebe, oddajate frekvenco ljubezni in harmonije ali miru. 
Pomeni, da ste v pravi strukturi, prave postavitve. Tukaj samo plujte v smeri, kot ste jo 
zastavili. 
 
Kadar pa vi, skozi dejanja, niste ponosni na sebe, kaj šele na projekte, kaj šele na tisto, kar 
se je predalo med ljudi ali oddalo na ljudi pomeni, da morate globoko, hitro zakopati vase, 
pogledati vase in pričeti na popolnih spremembah, skozi katera boste vi lahko postali 
Svetloba in Luč. Kajti, v določenemu času boste le na tak način sebe izmaknili iz ujetosti, ki 
jo ima postavitev ali struktura zemeljskega življenja. 
 
ŽIVALSKE PASME HIŠNIH LJUBLJENČKOV SE TUDI LOČUJEJO PO VONJU 
 
Torej, če pogledate samo v okolico, morda tisti, ki imate radi živali. Tudi živali, kot domači 
ljubljenčki, imajo poseben vonj. Nekatere živali oddajajo močan vonj, nekatere malo manj 
močan vonj. Ob nekaterih vas kar mine, da bi se jih dotaknili, ker imate občutek, da dejansko 
ta neprijetna energija vam ostaja v rokah še zelo dolgo. 
 
Vendar, mnogi ne vedó, da se tudi živalske pasme ločujejo po vonju. Tiste, ki imajo 
močnejši vonj, so peski ali psičke, ki rade uživajo v vodi ali se potapljajo v nekaj, kar jim 
ugaja, v radosti, v harmoniji. So polne energije in imajo povoskano dlako in povoskani 
vonj, kar pomeni, da so nekako živalice z veliko radosti ali preoblikovanja. 
 
Nekatere živali pa vam niso moteče, kljub temú, da imajo poseben vonj. Ampak, to 
pomeni, da vas sploh ne motijo in da se radi stisnete k njim. 
To govori o temu, da je frekvenca živali in vas enakopravne, povezovalne in postavljene. To 
je tisto, kar je najboljše, kajti običajno takšni lastniki tudi zelo lepo poskrbijo za takšne hišne 
ljubljenčke. 
 
Mnogi pa imajo probleme z vonjem, zato živali pričnejo odrinjati od sebe. Jaz bi, na vašemu 
mestu, morda opazil, kakšno hrano dajete živalim. Morda zamenjajte živalim hrano, 
prehrano in se bo njihov organizem sčistil.  
In če vam tudi po spremembi hrane še vedno pesek nekako neprijetno vibrira ali se od vas 
odmika in se vas boji pomeni, da ste vi tisti, ki morate globoko zakopati v sebi in najti tisto 
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nekaj, kar je temelj spotike – morda skozi zgodovino in vse v sedanji čas, da živalica vas 
odbija ali odvrača proč. Ali pa obratno! 
 
V SVOJ DOMAČI PROSTOR SI PRINESIMO DIŠEČE RASTLINICE 
 
Kadar želite energetski prostor ali prostor domovanja narediti bolj živega, bolj toplega, bolj 
prijetnega, vam preprosto svetujem, da poskušajte v svoj domači prostor prinesti rastline 
ali tiste rastlinice, ki cvetijo, ki oddajajo vonj in so vam prijetne. 
 
Mnogokrat se v prostoru nahaja vonj, morda od predhodnih lastnikov, morda od rajnih, 
morda celo od vlage, morda celo od nečesa, kar vas moti – od cigaret ali česarkoli drugega. 
Torej, rastline zmorejo sfiltrirati prostor in ga narediti svežega in živega. 
 
Tako, da si pomagajte z Materjo Naravo, kajti, mnogokrat se potem vaša energija umiri. Ko 
imate v prostoru rastline, ki so žive in vam oddajajo ljubezen, ljubečnost, milino in toplino 
in je to tisto, kar je povezovalno. 
In prav skozi to vi zmorete vedno znova in znova višje vibrirati, kajti najdete svoj mir in ne 
nemir znotraj sebe. 
 
UPORABA KADIL, DIŠAV 
 
Tako, da bodite pozorni pri raznih dodatkih, tudi pri kadilih, pri svetih kadilih, ki jih nekako 
navidezno uporabljate. 
Mnogi, marsikatera kadila so tako močno moteča, da ljudje preprosto niti ne želijo poskusiti 
spoznati neke skupnosti ali religije. Kajti, vonj, morda jasmina ali česar koli drugega, jim je 
lahko tako zelo neprijeten, da preprosto zbežijo proč od vsegá. 
 
Zato bodite pozorni, da ljudi ne posiljujete z vonjem, ki jim je neprijeten, ampak jih rajši 
usmerite v to, da morda med neželjenimi vonji najdejo vonj, ki je podporen njim.  
Kajti vonjave – kadila, paličice, strukture dišav lahko dvignejo energijo človeka ali pa ga 
ugonobijo. 
 
Predvsem bodite pozorni, da ne sprejemate umetnih kadil, ali umetnih paličic ali nečesa, 
kar je umetnega, kajti vi to vdihavate v svoj dihalni sistem, v telo in sebe lahko 
zastrupljate. Lahko, da ste tudi alergični na kakšna kadila ali na kakšno cvetje, rastlino ali 
zmes, ki jo uporabljate za dvig energije. 
 
Na vse bodite pozorni! 
In običajno je tako, da tisti, ki uporabljajo kadila, imajo tudi zelo močne vonjave po tej 
strukturi, kar lahko še dodatno podpre ali pa zapre moč prvotnega vonja, nagona in se 
lahko človek preprosto prične skrivati za kadilom, skrivati za religijo, skrivati za 
duhovnostjo. Kajti, preprosto prične samo še slediti tej duhovnosti kot, da je tisto nekaj 
svetega, pravega in edinega, kar ga popelje proč in mu da večni mir. 
 
Nikoli vam duhovnost ne bo dala večnega miru, če se ne boste poglobili vase! 
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Zato bodite pozorni – potopite se vase. Spoznavajte in raziskujte sebe. Kajti, skozi 
raziskovanje sebe, vi spreminjate frekvenco. Frekvenca spremeni vaš vonj. 
 
Seveda, tudi hrana, ki jo uživate, lahko spreminja vonj, oddaja frekvenco privlačenja ali 
odvračanja. Tako, da, na to bodite pozorni! 
 
Vsekakor pa, Bom dejal, vedno znova uporabljajte ali dodajajte kot dišave, kot maziljenja, 
kot olje, kot kar koli tisto, kar VI čutite, da vam je dobro, da vas podpre. 
 
Nikoli in nikdar, dragi moji, pa ne uporabljajte dišav, oljev za kar koli, ali maziljenja, kjer 
nekje piše, zakaj je to dobro in zakaj je nekaj slabo! Nikoli! 
Ker vsak človek, tako kot žival, kot rastlina, je samostojno bitje, s svojo lastno dušo, s svojo 
lastno inteligenco, s svojim lastnim spominom, z vsem, kar je nekoč bil ali je bilo. Torej, 
nikakor ne vstopajte v nekaj, kar vi niste! Zato po nagonu vzemite tisto, kar vas podpira. 
Ne tisto, kar vam nekdo priporoča, da je dobro za vas! 
 
Bodite pozorni! 
Mnogokrat se izgubite v raznih dišavah, ali kadilih ali oljih, ali hrani ali takšnih ali 
drugačnih sestavinah zato, ker to uporablja vaša prijateljica in njej to paše ali ustreza in 
vam diši njen vonj ali nekaj, kar ona uporablja. In ker uporablja ona, boste tudi vi. Ne! 
Redkokdaj, da se zgodi, da je enaki vonj podporen tudi vam! Ne samo zaradi Ph vrednosti 
vaše kože, ampak zaradi strukture, ki jo imate, zaradi podlage, ki jo imate, zaradi hrane, ki jo 
imate. Zaradi vsegá, kar ste v nekemu okolju in sprejemate vonj okolja, prostora, časa, širine 
ali dimenzije. 
 
Zato je zelo zelo pomembno, da ves čas sledite sami sebi. Zato je zelo pomembno, da ves 
čas vonjate, da ves čas čutite. 
 
IZGUBA VONJA  
 
Mnogi, ki so izgubili vonj zaradi takšnih ali drugačnih travm, govori tudi o dejstvu, da je 
lahko energija ali čakra preprosto zaspala. Kar pomeni, da se lahko čakro preprosto zbudi, 
ko se večkrat usmerja življenjsko energijo v prostor, kjer je bila ali je zaspala. 
 
Lahko se zgodi, da je čakrasto bitje, ki daje čakro, ker se giba in diha, preprosto pobegnilo ali 
se odmaknilo. Zato človek izgubi povezanost z notranjim telesom in izgubi občutek vonja. 
 
Kako si pomagati? 
 
TEHNIKA: KAKO PREBUDITI ČAKRO VONJA (posnetek 1:05:45) 
 
Prostor čutenja ali vonja preprosto zapolnite z življenjsko energijo in jo tam večkrat 
usmerite. In prazen prostor se bo spojil z vašo življenjsko energijo, ki jo čez čas lahko 
večkrat zarotirate in jo preprosto samo opazujete. In se bo kot klub, kot fosil prazen 
prostor pričel znova aktivirati in vam bo oddal vonj ali okus. 
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Ko vi čakre spravite v ravnovesje, znate zagotovo vonjati, čutiti ali okušati.  
To je tisto, kar je povezano. To je tisto, kar so marsikateri ljudje lahko izgubili zaradi 
upepeljenosti, nasilne upepeljenosti ali nasilnega krematorija, kjer so jih zadušili in so jim 
vonj ugonobili. Tako, da različni spomini različno prenašajo strukturo občutka vonja. 
 
Ampak, kadar ne morete začutiti čakre vonja, nosu ali v možganskemu delu prostora, si 
pomagajte preprosto tako, da v možgan, kot bi zavestno vdahnili ali vdihavali to 
življenjsko, belo energijo. To je ta snop svetlobe, ki jo duhovni ljudje mnogokrat uporabljajo 
za to, da jo raztrosijo in porazdelijo med vse ljudi dobre volje ali pa manj dobre volje. To je ta 
snop svetlobe, v katerega se mnogokrat greste oprhati, ampak, to je vaša življenjska energija 
Bitja, ki se daje za vas. 
 

Prav to energijo, ki se vam steka, ne ravno čisto po sredini čakre, ampak 
malo, rahlo v levi smeri pred vami, se je tako, kot bi se naslonili rahlo na 
steber naprej. 
Jo začutili kot prasketanje po obrazu – na ustih, po ličkih, se pravi, kot bi se 
naslonili v ta meh. 
 

 
Ko zaznate to pikanje na obrazu ali na ustih, je to ta energija, ki jo boste pričeli vdihavati. 
Vdihavate jo skozi nos, jo dvignete do tretjega očesa in vdihavate okoli možgana. 
 

Ne boste jo zasukali kot pranski vdah okoli možgana v grlo, 
v pljuča, ampak jo boste vdihavali skozi tretje oko, po 
sredinskemu delu možgana do predela češarike, jo okoli 
češarike zavestno miselno peljali in še vedno vdihovali in 
jo nato spustili po sredini možgana, tam, kjer se leva in 
desna polovica stikata po notranjosti in se bo ta energija 

razlila v možgan. Kar pomeni, da se življenjska energija prične kopičiti v možganu in odda 
prasketanje. Točno tam, kjer prične prasketati, je energija povezana z vonjem. Kajti, v ta 
namen ste poveznili to energijo v sebe, da boste bolje začutili vonj moči ali njene 
strukture. 
 
Ko se energija v možganu okrepi, se sama po središčni osi spusti skozi nos, skozi grlo v 
pljučni predel, po sredini, skozi popkovni predel in skozi vaginalni predel ali predel mod 
navzven v širino, kjer se steka življenjska energija. 
 
Če boste to tehniko večkrat naredili, se bo vonj tako močno izostril, da boste vonjali vse od 
vsakogar. Ampak pozitivno, ne negativno! 
 
V primeru pa, da bi zavonjali negativno, pa vam to samo odda izraz, da nekaj ni dobro za 
vas in se samo odmaknete, premaknete, postavite in naredite določeno varnostno razdaljo 
z določeno osebo. In tako boste vi hodili po zapisih, ki so pravi, dobri ali najboljši za vas ali za 
vsakogar. 
 
Torej, moč vonja Smo vam razkrili. Uporabljajte ga!  
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Vendar, zavedajte se ga, da je to nagon, da je to čutenje, da je to moč frekvence, na katero 
lahko vplivate tudi z rušenjem, s sodobno tehnologijo. 
 
Ko delate tehnike in ko živite v harmoniji, odmaknite se od sodobne tehnologije, se boste 
bolj našli, se boste hitreje zvibrirali in postavili.  
 
Vsekakor pa, saj veste, po vonju se junak spozna. Zato bodite najboljši junaki. Spoznajte 
sebe. Zgradite sebe. Bodite magnet odboja odbojne energije, ki kot magnet k sebi privlači 
enako. In zagotovo boste uživali v življenju, v času in prostoru, v kateremu ste. 
 
Želim vam vse lepo. 
Lepo, lepo pozdravljeni.  
 


