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KAKO VZLJUBITI SVOJE TELO? 
Vodi: gdč. Lana Praner z Gospodi, 12. september 2020 
 
Takole, sedaj lahko tudi v Našemu času, Našega prostora, Naše Večnosti tudi pričnemo. 
Lepo, lepo pozdravljeni. 
 
Danes je pravzaprav pripadala ta čast Meni, v razkrivanju, odkrivanju, podajanju stanja, 
znanja, Veličine ali Védenja vse od Najvišjih struktur, navidezno nevidnih sfer, do Tistih, ki so 
vidne sfere – torej, na določeni kompaktnosti, pa vse do minljivosti, smrtnosti, kjer ste ujeti v 
večnosti. 
Vsa ta polja, vsa ta razkritja, vsi ti pretoki, vse te Veličine so danes povezane z Nami, da Smo 
lahko odprli postavitev Veličine odpiranja znanja, zakaj sovražite ali zakaj vzljubiti telo. Kako 
sprejemati telo? Kako ga pravzaprav odpirati, razumeti in živeti v simbiozi in ljubezni skozi 
čas minljivosti, ki teče in se izteče? 

 
Moje imenovanje je zelo preprosto le Jorgovanski Vladni mož.  
Tako Mi pravijo ali Me opevajo. 
 
 
 
 

 
Mnogi pravijo: »Kako lepo ti je, vam je, ko je čas večen!« V Našemu času Našega prostora je 
res čas Veličine v Večnosti podan. Nesmrtnost je prepletena s smrtnostjo – a ne v Našemu 
prostoru, kjer obstajamo ali stojimo. Ne Bom dejal: »Živimo!«, ker življenje je pravzaprav 
tako mala prispodoba lepote, v katero se potapljamo in iz katere izstopamo, da prehajamo in 
pristopamo do vas, vašega časa, vašega življenja, vašega razumevanja, da bode vam podana 
resnica in odkritje, da boste dojeli, zakaj je takšno vaše telo. 
 
KAKO SPREJETI SAM SEBE? 
 
Skorajda vsaki drugi človek boleha za najbolj trdovratnim uporom – kako sprejeti sam 
sebe?  
 
Sprejemanje življenja še nekako pri vas ali vašemu popotovanju nekako se steče. Ampak, 
kako sprejeti telo, v kateremu ali na kateremu najdete mnogo zaprtih postavk, mnogo 
zaprtih skrivnosti, mnogo različnih védenj do točke, da se pričnete mnogi tudi samo-
destruktivno vesti do svojega telesa ali telesa, ki vam je podan za ta vmesni čas. 
 
Mnogokrat Smo opevali in razkrivali, da je nekako čas duše prepleten in stečen skozi večnost 
vaših spominov.  
Če pomislite, da je vaša duša tista, ki je sestavljena iz spominov in je le deloma ali v koščkih 
postavljena skozi spomine, ki so njej podani za to popotovanje, si lahko mislite, kako se duša 
znotraj telesa kot siva duša, preprosto počuti v telesu, ki je lupina in jo ne gradi ona sama. 
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Duša, siva duša, ki jo poznate, ki izstopa ali zapušča vaše telo ob zaključku vašega 
popotovanja, je namreč duša, ki se staka ali spaja v telesu, znotraj telesa, preko telesa ali 
preko vsegá. Daje to nekakšno milino. Daje to nekakšno globino. Je tu in tam tista, ki je 
prepletena in povezana preko očesa ali nekako gleda v fizični svet fizičnega stvarstva.  
 
TELESNA DUŠA SHRANJUJE SPOMINE VSEGÁ 
 
Duša je namreč tista, ki se prilagaja ali podreja telesnemu duhu, ki je namreč tisti, ki 
shranjuje dejansko spomin vsegá, kar je telo nekoč tudi bilo. 
 
Ko prehajate v zavedanje, da telo namreč shranjuje vse mogoče zapise, ko telo shranjuje v 
sebi vse spomine trpljenja, vse bolečine, ki jih je doživel ali preživel in so ga dejansko 
izklesale kot nekakšen fosil, dandanes v svojemu zadnjemu telesu ali popotovanju, s 
katerim potujete, dejansko potujete skozi spomine, oblike teles, ki so tako kot oluščeni, 
kajti iz vsakega življenja, iz vsakega trpljenja dobite spomin na telo, ki je bilo v določenemu 
času tudi podano.  
Tako se telesa preko telesa zlivajo in na koncu nastane kot nekakšna skulptura nekakšne 
izoblikovane lupine, v katero druga duša kot siva duša tudi vstopa, se pretaka in hkrati tudi 
izstopa in jo zapušča. 
 
Telesna duša je torej tista duša, ki shranjuje spomine vsegá, telesnega ali duševnega. 
 
ZAVRAČANJE HRANE in PRENAJEDANJE 
 
Vendar, ker se mnogi počutijo ali počutite v temu življenju ujete, se mnogokrat spopadate 
z neješčostjo ali pri vas bi dejali dejansko uporu hrane ali zavračanju vsegá, kar je živega, 
kar vnašate v telo, kar podpira telo. 
In ker dejansko prehajate v temu času tega zavedanja predvsem do masakriranja vašega 
lastnega telesa, skorajda vsaki drugi ali tretji človek dejansko boleha za upor telesa.  
 
Kaj pravzaprav to pomeni? 
To je stanje zavračanja telesa! V telesu se počutite, ali ujete ali nekako postavljene v ujetosti 
nemilosti in dejansko prehajate v to, da se vam telo lahko studi, stidi, upira, nekako odvrača 
in želite pobegniti iz njega v svet stanja, mirovanja ali drugega stvarstva.  
 
To pomeni, da se mnogi mnogokrat nekako prenajedajo v upanju, da se bodo potolažili. 
Kajti, skozi hrano dobivate namreč energijo. Energijo, ki poganja telo.  
Kajti, ko telesno hrano povežete s pransko energijo in hkrati jo povezujete tudi s sončno 
energijo, dobite tri stebre v telesu ali skozi telo, ki podpira duha duše telesnega stvarstva.  
 
Na ta način ste nekako v ravnovesju, kajti tri točke ali tritočkovne povezave so namreč 
pomembne, da se povezuje energija duha, energija življenja in energija tujega stvarstva z 
vam, ki ste živi ali gibljivi. 
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MASAKRIRANJE TELESA z udarci, poškodbami sami sebe … 
 
Večina sodobnega časa ali prebivalcev v sodobnemu času se namreč sooča s strašnim 
uporom ali zavračanjem telesa in mnogi masakrirate telo, ali z udarci ali s poškodbami 
sami sebe, ali z različnimi drugimi ugrizi, različnimi davljenji, različnimi takšnimi ali 
drugačnimi neravnovesji, ko poškodujete ali škodujete telesu in hkrati tudi duhu ali duši, ki 
se preliva in se daje za to vaše popotovanje. 
 
Morda boste skozi to druženje dojeli življenje ali razsežnost veličine vsegá, kar imate za 
prihodnost ali za jutrišnji, pojutrišnji dan v smrtnosti ali nesmrtnosti. 
 
ZAVRAČANJE TELESA, KER SE POČUTIMO UJETE V NAPAČNEM TELESU   
 
Mnogi prehajate v fazo ravno zaradi upora ali nesprejemanja telesa ker ste besni, ker 
imate toliko upora znotraj sebe, da zavračate telo, ali po točki, ker se počutite ujete v 
napačnemu telesu, torej ste kot moška duša v ženskemu telesu ali kot ženska duša v 
moškemu telesu.  
Zato tudi na zadnjemu popotovanju prehaja toliko vsega na površje, ker je toliko mešanja, 
toliko izoblikovanja, toliko mešanja, ne samo energij, ampak tudi struktur – skozi različna 
cepljenja, skozi različne dodatke, ki jih sprejemate kot hrano znotraj v telo, vse to vpliva na 
vašo genetiko, hkrati tudi na vaš zapis energetske duše ali energije, ki se postavlja ali 
izoblikuje. 
 
LE PREKO FIZIČNEGA TELESA LAHKO IZOBLIKUJEMO NOVI ZAPIS, NOVI SPOMIN 
 
Nemoč ali nekakšen spopad znotraj vas pripelje do tegá, da pričnete škodovati fizičnemu 
telesu.  
Vendar, fizično telo je namreč edina postavitev, skozi katero vi lahko izoblikujete namreč 
novi zapis, novi spomin, hkrati pa spremenite zapis davnine ali davninskega stvarstva. Kar 
pomeni, da skozi telo, kjer se je ustvarjal v zgodovini ali v predhodnemu življenju kakršenkoli 
trenutek, kakršenkoli zapis, kakršenkoli postavitveni del – estetika ali trenutek utripa, diha, 
pogleda, miline ali vsegá, vse to dejansko vpliva na trenutek gibanja energije, ki se zapisuje 
vse skupaj kot spomin ali reinkarnacija v novo življenje. 
 
ODVISNOSTI 
 
Mnogi zato postajate odvisni ali uporni. Odvisnost namreč prehaja v stanje škodovanju 
telesu ali telesnemu duhu. Ampak, odvisnost prehaja tudi iz faze, ko poskušate iz telesa 
prebežati drugam. Vse skupaj pelje včasih tudi v stanje velikega upora stradanja samega 
telesa. Kar pomeni, da množično ljudje stradajo ali izstradajo telo in na ta način mučijo ali 
masakrirajo navidezno sami sebe, v resnici pa bitje, ki se žrtvuje za vas. 
 
Bodite pozorni! 
Sodobne bolezni, ki so v sodobnemu času samo poznane, so največkrat udarne rane ali 
udarci, poškodbe, kjer stradate ali škodujete želodčni energiji. To pomeni, da mnogi 
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prehajate v prenajedanje in potem v izstradanje. Torej v bruhanje, kjer izstradate energijo 
življenjskega duhá.  
In mnogi, sploh v nekemu obdobju, niste več v fizičnemu telesu, ampak imate občutek, da 
ste spolznili iz telesa, iz telesa samega in se nahajate poleg telesa ali poleg življenja.  
 
In večji kot je upor do telesa, manj ste povezani sami s seboj. Manj ste povezani s 
celovitostjo svojega stvarstva, bolj postajate otopeli ali odsotni v življenju, kaj šele, da bi 
izpolnili svoje popotovanje ali pa izpolnili svoje namere, zaradi katerih ste prišli.  
Zato mnogi niti ne vedo, skozi kakršnekoli terapije, skozi kakršnekoli rešitve, kako rešiti sam 
sebe ali svoje lastno telo.  
 
KAKO RAZUMETI IN SPREJETI SVOJE TELO 
 
Dali vam bomo rešitev, ampak najprej razkritja, kako nekako razumeti telo. 
 
Če izhajate iz dejstva, da je nekako telo samostojno bitje, s katerim ste prešli oziroma 
prehajate iz življenja v življenje, saj se v telesni strukturi shranjujejo vsi spomini, ki so bili 
ustvarjeni na bazi fizičnega življenja, kar se je dotikalo telesa ali je telo oddajalo, vse to se 
shranjuje in prenaša in hkrati in na koncu v popolni skrajnosti izoblikuje podobo telesa, 
človeka ali duha, v kateremu se nahajate. 
Zato vedno prehajate v upor do telesa, da s telesom niste zadovoljni in ga običajno izstradate 
do konca svojega popotovanja. 
 
Zelo preprosto je to narediti – ugonobiti nekoga drugega ali ugonobiti bitje, ki se je žrtvovalo 
za vas kot spomin, kot tisto nekaj, kar je nekoč, nekdaj bilo, prehajate v fazo, skozi katero vi 
dejansko prehajate skozi davnino, skozi popotnico, skozi vse tisto, kar je obstalo kot težina ali 
bolečina. 
Skozi zgodovino so bila različna obdobja, skozi katero je prehajalo do prenažiranja, do 
prenajedanja ali kakorkoli že uporabimo ta izraz. Morda »prenažiranje« ni ravno pravi 
slovenski izraz, vendar je nekako v pravi postavitvi to tisto nekaj, kjer se dobesedno kopiči 
v telo ali v želodec toliko hrane, da se telo prekomerno napihuje in razpada. 
 
Zakaj razpada? 
Zato, ker telesna energija dobesedno se razteza. Človek izgublja nadzor nad telesom in na 
ta način se prične maščevati ali nekako crkljati. 
 
Kako zaceliti, ali pokrpati ali sprejeti telo? Je kar nekaj dela na vsakem posamezniku!  
Ko boste dojeli in razumeli, da morate najprej prehajati v spomine davnine, kjer se prične 
spomin ustvarjati in se je potem preoblikoval ali nadgrajeval vse do današnjega časa 
dojamete, zakaj imate podobo telesa kot jo imate. 
 
Vendar, bodite milostni do tegá, kar imate! Zakaj vam opevam prav to?  
Vse to, kar imate sedaj navzven, kar vidite in kar vam morda ni ravno v ponos ali nekako v 
oporo vašega življenja kot mislite sami, morate vedeti, da je to energija, s katero boste 
potovali naprej, s katero boste potovali dalje.  
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In kadar pride do sprejemanja, da človek, duša sprejme telo in ga sprejema celostnega, ga 
ljubi in spoštuje, ga ceni in carta, se pravi, da energijo povezuje sam na sebe, prehaja v 
prehajanju časa tudi v Ozvezdni čas tudi s to energijo, ki jo vi potrebujete vsekakor za novo 
popotovanje ali za okostje novega časa, nove postavitve. 
 
Zato je pomembno, da v času, v kateremu ste, dojamete in razumete, zakaj imate pravzaprav 
takšno telo. 
 
OB ZAKLJUČKU ŽIVLJENJA MORAMO ENERGIJO TELESA PRENESTI S SEBOJ  
 
Telo potrebujete tudi za kasnejši čas, kajti, vso energijo morate prenesti ob zaključku 
življenja s seboj. Tudi, če boste premaknjeni. Tudi, če boste odpotovali. Tudi, če vam bo 
omogočena linija pretoka iz Zemlje drugam je pomembno, da veste, da morate vso energijo 
odnesti k Nam, ali odnesti domov, v stvarni svet, od koder izvorno izhajate. To pomeni, da v 
vsakem primeru morate sprejeti telo, kajti telo je osnova konstitucije, osnova nekakšne 
postavitve okostja, ki jo boste gradili prav iz tega telesa, kar imate sedaj.  
 
To pomeni, da tisto, kar imate sedaj navzven, bo v nekemu obdobju novega človeka ali 
nove dobe prehajalo predvsem v to, da bo to, kar je zunaj, postalo v notranjosti. Tisto, kar 
je znotraj, sedaj skrito in očem zakrito, kar si vi želite biti, pa se bo prelivalo preko te 
energije, ki jo danes gledate in sprejemate ali pa zavračate. 
 
Pomembno je, da veste, da je to energija simbioze, v kateri se nahajate. Zato je zelo dobro, 
da pričnete delati na telesu. 
 
POMAGAMO SI LAHKO S POMOČJO TERAPEVTA 
 
Tudi terapije, ki jih poznate – različne terapije takšnih ali drugačnih stanj, nekakšne 
psihoterapije ali terapije globljega pogleda, vedno znova vas postavljajo v to, da se 
pričnete spogledovati s telesom, spogledovati z dejstvom, da je to energija, v katero 
vstopate ali skozi katero se nekako pretakate. 
Vsekakor pomeni, da vsak terapevt vas poglablja ali vstopa v vašo največjo globino vaših 
zapisov, seveda, skupaj z vami, če je pravi terapevt. 
 
Kadar človek prične kopati globoko v sebi ali v sebe, prehaja do točke bolečine, kjer se 
izraža vse tisto, kar je zakopal globoko globoko v sebe. In to, kar ga je nekako skozi to 
življenje izoblikovalo, prizadelo ali nekako nadgradilo, pripelje do tegá, da imate to energijo 
spravljeno v telesu – nekje ob želodcu ali nekje ob maternici, nekje ob rodilih ali kjer koli. 
Nekateri shranijo to celo v črevesje, zavisi, v kateri delež shranjujete svoje najtežje zapise. 
Ampak, to je tudi začetek lahko vaše bulimije ali upora vašega telesa. 
 
Kadarkoli vas poskuša nekdo kot terapevt popeljati skozi telo, skozi to, da bi sprejeli telo, 
namreč naletijo na vaš upor. Kaj pa je vaš upor? 
Vaš upor je vaš spomin. Vaš spomin pa je preprosto le to, kar je bilo zapisanega, da boste 
preoblikovali, da boste v novo življenje podali in da boste z radostjo, nasmehom in s 
hvaležnostjo sprejemali lahko tudi bolečino, a hkrati tudi radost. 
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KAKO SPREJETI TELO? 
 
Kako sprejeti pravzaprav telo? Tako zelo preprosto je! 
Kadar ste v strašnem uporu do telesa, večina ljudi ni znotraj telesa.  Kako potem sprejeti 
telo in ga ne izključiti iz svojega življenja ali popeljati celo v smrtno stanje, da bi se ga lahko 
osvobodili, je pravzaprav velika skrivnost, a hkrati veliko razkritje. 
 
Morate vedeti, da vse zapise je potrebno izživeti. Če zapisov ne izživite, nikoli ne preidete v 
večno nesmrtnost. Ne morete zapustiti nekega polja vseh tistih, ki so vam ustvarili spomin.  
 
Tako zelo preprosto je, ko pričnete postajati opazovalec. 
Kadar je človek kot opazovalec v svojemu popotovanju, namreč prehaja v fazo, kjer se uči, 
kjer se zgleduje, kjer ozavešča in skozi ozaveščanje dojema in sprejema. To pomeni, da je to 
tisti košček, tisti drobni delček, v kateremu ali iz katerega lahko preoblikuje spomin. 
 
Kadar je človek tako v stiski, kot je večina izmed vas samih ali večina ljudi, prehajate do tegá, 
da spolznete skozi membrano časa, lahko na bočni delni steni, ali na sprednji strani skozi 
čakre ali skozi mental, skozi čustva, skozi hrepenenja, skozi žalost ali prebavni trakt – skozi 
različne izstopne točke namreč zapuščate svoje telo.  
Samo takrat ste zmožni izstradati telo! Samo takrat ste zmožni drogirati telo. Samo takrat ste 
lahko zlobni in hudobni do telesa, ki ga imate. In samo tedaj zmorete sebe dajati v večno 
ujetost, iz katere ste morda prehajali. 
 
Kako pričeti? 
Pričnete čisto preprosto! 
 
TEHNIKA: KAKO SE POVEZATI S TELESOM – 1. DAN, povezava z bitjem, zasnovko, ki se nahaja 
v središču možgana (posnetek 23:57) 
 
Izlijete se iz telesa, če niste že izven. To pomeni, da postanete opazovalci. Preprosto 
lebdite v svoji avri znotraj sebe in opazujete telo. 
 
Mnogi med vami postanete agresivni. Nekateri z grenkobo v očeh ne morete pogledati niti 
svoje telo. Zato mnogi, ob prehajanju smrtnega časa, se niti ne ozrejo na telo, ki ga zapustijo 
za seboj.  
 
A to je pomemben ključ – GLEDATI, VIDETI in ZAČUTITI TELO! Kajti čut je tisto, kar vas spravi 
v harmonijo ali v povezanost medsebojne energije. 
  

To pomeni, da ko ste zunaj v avri, se poskušajte v 
avri obrniti tako, da boste pogledali ali gledali iz 
strani ali iz sprednjega dela na svoje telo.  
Kakorkoli vam ustreza!  
Morda se posedite v temu balončku in opazujte 
svoje telo.  
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Če ga ne morete niti gledati, glejte mimo telesa in čakajte, da vez povezave mine.  
Ampak, verjemite, da vas bo kaj kmalu privabila radovednost in pričeli boste gledati koščke 
svojega telesa! Morda boste pogledali iz strani samo na košček svojega lasu, ki vam bo tuj in 
nesprejemljiv. Morda pa tudi ne! Kdo bi vedel, razen vas! 
 
Opazujte svoje telo ali telo, ki se je povilo za vas. 
Poglejte samo svojo silhueto. Poglejte kot obris ali košček svojega telesa. Če vam stran 
telesa ni všeč, se obrnite na drugo stran in glejte mimo telesa in poglejte samo njen obris. 
Poglejte njeno glavo ali obris glave. Ali obris koščka, delčka noge ali česar koli. 
 
Če ne morete gledati ničesar od tegá, morda glejte samo v košček lasu ali nosu. Samo 
košček si izberite na samemu telesu. 
 
Pa pričnimo! 
Pogledate košček svojega lasu. Vidite samo en las. En droben las, ki je razigran, ki sameva 
in otopeva. Glejte samo košček svojega lasu. 
 
V nekemu trenutku ga boste zaznali, kako se giba. Morda samo košček, ki počasi, počasi 
prerašča v celi las.  
Poglejte naprej po lasu, potujte po lasu in ga opazujte. Opazujte njegovo korenino. Opazite 
v telesu ali v lasu korenino samega lasu. Opazite jo. 
 
Skozi to postavitev pričnite opazovati koreninice kot gomoljčke, kot delčke, ki se 
medsebojno prepletajo in povezujejo. 
 
Naenkrat boste zaznali mnogo gomoljčkov svojega lasu.  
Zaznali boste, ali videli boste ali pa opazovali boste, kako koreninice ob koreninico, 
gomoljček ob gomoljček počasi prerašča vašo glavo ali vaše podkožje.  
Opazujte mešičke lasu, kajti mešički imajo tako kot prepletene nitke globoko znotraj, v 
globino nekakšnega podkožja.   
 
V tistemu trenutku boste opazili, kako energija tega lasu ali tega podrastja se giba in 
premika. Spomnilo vas bo, kot da v morju gledate v pretoku travo, ki se giba in premika. 
Opazujte, kako lasišče poganja koreninice – vse do predela vašega možgana. To je izjemno 
pomembno! 
Ne opazujte svoje zunanjosti. Opazujte notranjost. 
 
Opazite, kako koreninice počasi prodirajo v globino vašega možgana. Opazujte, kako 
svežina, kot morska trava, poganja iz gomolja, ki ga opevate kot možgan.  
Energija se medsebojno povezuje, se spleta in pretaka. Možgan je vaša zmaga. Pričnite ga 
opazovati. Ozavestite njegovo lepoto. Ozavestite njegovo navidezno minljivost. Možgan je 
tisto nekaj, kar vi rabite, kajti v možganu so misli, v možganu se prične vse, kar je 
destruktivnega ali upornega. 
 
Torej, opazujte strukturo možgana. Opazite, kako velik gomolj je prav to.  
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Opazujte, kako je možgan izoblikovan. Opazujte, kako se steka energija vaše radovednosti 
preko oblike možgana v globočino, vedno globlje, kot bi se sprehajali po hribčkih in dolincah, 
po naravi znotraj sebe. 
 
Opazujte, kako se stekate v tej radovednosti vedno globlje v središče možgana.  
 
V središčnemu možganu opazite center, opazite energijo, ki je gostljata, belkasta in 
izgleda, kot bi bila ovojnica, kot bi bil mali, droben jajček, v katerem se nahajate. 
 
Nahaja se nekdo ali tisto nekaj, kar je odtrgano od vas, ki ste zunaj. IN TOČNO V TEMU 
SREDIŠČNEMU JAJČKU V CENTRU MOŽGANA, JE PRAVZAPRAV TA ZASNOVKA, KI JO 
MORATE PREBUDITI, DA BOSTE ŽIVLJENJE VZLJUBILI. 
 
In znotraj tega možgana opazujte ta jajček. In bolj, ko ga boste opazovali, bolj boste videli, 
da dejansko znotraj nekdo spi. Identičen je kot zasnovka, zasnovnik, kot vi iz zadnjega 
življenja ali popotovanja. To je tisto nekaj, kar morate zbuditi. 
 
In pričnite misli usmerjati v to, da pogledate, kaj je znotraj možgančka, znotraj tega malega 
jajčka. In v trenutku se bo energija, znotraj tega jajčka, prebudila in zagibala. 
Znotraj znate zapaziti, da nekdo lebdi, kot bi bil rumenjaček, ki se giba ali premika znotraj 
vakuumirane gmote. 
 
Šele tedaj se prične ta energija odzivati nazaj.  
Morda boste zaznali prizadetost. Morda boste zaznali le spečno stanje, spečo stanje znotraj 
možganskega, središčnega dela. 
 
Ko opazite to bitje, ne posegajte po njemu, ampak morda samo pustite, da energija kot vi, 
kot vi kot opazovalec, preprosto prevzame vlogo nekoga, ki se ozavešča. 
Če začutite, da bi radi to bitje prijeli ali se dotaknili, se ga vsekakor lahko dotaknete, ga 
poujčkate ali pocartate.  
 
Kot bi segli v ta jajček ali proti temu jajčku, boste lahko na svoji dlani zaznali malo bitje, ki 
je zelo krhko in nebogljeno. Lahko ga boste zaznali kot majčkenega otroka, kot nekoga, ki z 
vami skozi to življenje spi ali pa morda prebedi. 
Pri tistih, ki ne sprejemajo življenja, to bitje spi. Pri tistih, ki sprejemajo življenje, to bitje 
bedi.  
 
Ko zaznate, da ste postali morda zavezniki ali opazovalci njega samega in če se boste dobro 
počutili v koži opazovalca, lahko to bitje preprosto obdržite za nekaj časa na svoji dlani, 
kjer opazujete telesno strukturo kar skupaj.  
 
Če se ne boste počutili, da bi se povezovali z njim, ga preprosto pustite znotraj, v središčni 
osi ali pa se bo sam vakuumiral in zlival nazaj.  
Ne morete ga odtrgati. Ne morete ga premakniti. Ne morete ga izmakniti ali zavreči. Ne 
morete ga zrušiti. Ne morete ga postaviti nekam drugam ali pa preprosto izluščiti iz vašega 
telesa, ker je to zasnovka, skozi katero vibrira vaš možgan. 
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Ampak, zakaj je to zelo pomembno? 
Pomembno je, da pričnete se povezovati prav s tem bitjem, s tem bitjem znotraj sebe. To 
je tisti, ki vas vzpodbudi. To je tisti, ki morda več ne zaspi. 
 
TEHNIKA: KAKO SE POVEZATI S TELESOM – 2. DAN, z bitjem skupno gledanje na telo, začetek 
ozaveščanja in zavedanja: ločevanje dobrega in slabega, na kaj smo ponosni in na kaj ne… 
(posnetek 38:17) 
 
Morda boste za prvi dan tedaj imeli dovolj. Ampak, drugi dan znova nadaljujte. 
 
Znova se vlijte ob telo in opazujte znova las. Iz lasu potujte in opazujte – počasi vse do 
korenin, do gomoljčka. Nato znova opazujte, kako se gomoljček, koreninice poveže in 
prepleta z vsemi koreninicami ali gomoljčkom na glavi, znotraj v podkožju in nato 
opazujte, kako se koreninice vsakega gomoljčka stekajo globoko v možgan. In videli boste 
znotraj to bitje. 
 
V nekemu času, ko boste to tehniko ponavljali, boste zaznali, da vas to bitje pričakuje, da 
vas ta mali otroček znotraj čaka in vedno znova tudi dočaka. 
 
V nekemu času boste navezali tudi vez, globljo vez z njim. In to rabite! Kajti, od tukaj dalje 
se prične celitvena pravljica prav za vsako telo. 
 
Ko se boste povezali bolj intenzivno z njim, boste v nekemu času zaznali, da se to bitje 
stisne k vam, da se to bitje privije k vam. Da tudi, če ga hočete ali želite odvrniti od sebe, se 
lahko preprosto posede na vašo telesno strukturo, na vašo nogo morda, vas objame in se 
stisne k vam. 
To bitje je zmožno dati toliko sprejemanja vas samih, kot in po katerem vi hrepenite ali si 
želite. To pomeni, da vas bo to bitje peljalo skozi proces celjenja in sprejemanja. 
 
Ko boste navezali tesnejši stik nekega zaveznika ali zaupnika, s katerim se lahko 
pogovarjate, boste čez čas dejansko prišli v točko, v kateri boste dojeli, da je vsa moč skrita 
prav v vašemu možganu vašega sprejemanja. 
 
Zagotovo v nekaj dnevih, bosta pričela skupaj gledati na telo. 
Torej, to bitje ne bo več v jajčku, ampak bo tako kot stojno, sedeče, tako kot vi. Morda se bo, 
tako kot opazovalec filma, pričel ozaveščati in opazovati vaše fizično telo ali bolje rečeno: 
vajino fizično telo! 
 
Takrat pričnita oba opazovati, kaj na telesu je lepega in kaj na telesu ni lepega. 
 
In prvi dan samo mečite na koš – na eno stran, kaj je lepo; na drugi strani, kaj je manj lepo. 
Na eno stran dajta tisto, kar vam je v ponos, na drugo stran dajta tisto, kar vama ni v ponos. 
In v večih dnevih bosta ozavestila, kaj je lepo, kaj je dobro, kaj je slabo, kaj je ponosno in 
kaj ni ponosno. 
To je začetek ozaveščanja in zavedanja! 
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V nekaj dnevih bosta prišla do točke, da bo telo vedno bolj postajal ekran. Vedno bolj 
intenzivno boste sedeli pred svojim ekranom in pričeli postajati vedno bolj nevtralni.  
Bolj, ko boste dajali narazen in obračali zapise sem in tja, bolj boste pričeli postajati 
nevtralen opazovalec in se ne boste več čustveno toliko gnali za to, da bi določali kaj je slabo 
in kaj je dobro v vaših očeh. 
 
TEHNIKA: KAKO SE POVEZATI S TELESOM 3. del – po postavitvi dveh polj – dobro in slabo 
pričnimo ozaveščati kako bi moralo biti, da bi bili srečni in zadovoljni (posnetek 42:44) 
 
Ko boste imeli dva polja postavljena – dobro in slabo, pa pričnite z novim poglavjem. 
 
Znova se posedite s tem bitjem središčnega dela možgana in pričnita ozaveščati, kako bi 
moralo biti, da bi bili vi srečni in zadovoljni. 
Torej, nekateri ne sprejemajo svoje debelosti. Torej, izoblikujte in postavite, kako bi moralo 
biti; kakšno bi moralo zgledati vaše telo, da bi bilo pravo in dopustite, da malo bitje 
izoblikuje podobo, ki si jo je zamislilo in vi postavite podobo, ki ste si jo zamislili.  
 
Tako, kot bi vsak pričel graditi novo telo, boste zaznali, v nekaj dnevih, da malo bitje 
možganskega predela gradi neko podobo, neki ideal in hkrati tudi vi svoj ideal.  
 
Zaznali boste dve telesni strukturi, ki se bosta nahajali zunaj – torej, vaše fizično telo, dva 
telesa, ki jih boste ustvarjali, vsak svojega, in dva, ki bosta opazovala to kreacijo, slikanje 
ali ustvarjanje.  
 
Tukaj se skriva največja moč.  
Kajti, ko boste ustvarili, boste šele dali na površje, kaj vi PRIČAKUJETE od telesa in nato, ko 
boste imeli popolnoma dodelan program dveh energij ali dveh bitij, naredite sledeče: 
 

Vi, kot veliki, ki ste opazovali prvi, premaknite svoje bitje, ki 
ste ga ustvarili NA DESNO STRAN in ga posedite poleg sebe, da 
postaja OPAZOVALEC fizičnega, smrtnega telesa.  
 
 
 

 
Od možganskega dela bitjece ali izoblikovano energijo 
posedite NA LEVO STRAN, ob sebe in naj tudi on ali ono, ona, 
karkoli bo, postane opazovalka fizičnega telesa. 
 
 
 

 
Sedaj ste že štirje, ki opazujete svoje telo! 
Sedaj se prične proces oblikovanja.  
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Pričnite gledati na svojo dlan. Kot bi gledali fizično dlan! Pričnite jo občudovati! 
Zagotovo boste na dlani našli nekaj, kar vam nikakor ne bo všeč. Morda je bolje, da pričnete 
opazovati samo program črt, ki se stekajo na vaši dlani. Kot bi telo pred vami imelo odprto 
fizično dlan.  
 
Pričnite opazovati in potovati po teh fizičnih črtah. Zakaj je to tako zelo pomembno? 
 
Ker vas bodo te črte spravile v drugo dimenzijo, kot v podkožje, iz katerega boste pričeli 
videvati tisto, kar vam je dala popotnico ali tisto bitje, ki se je zgradilo kot spomin, da ste 
živi in gibljivi. 
 
Ko boste pričeli opazovati svoje črte, boste zaznali, kako se počasi lušči kot eterično telo. 
Kot bi se fizično telo malce razširilo.  
Zaznali boste obris silhuete. In znotraj te silhuete boste opazili svojega zasnovnika.  
 
In v nekemu trenutku podajte svojo dlan temu zasnovniku, torej, zadnje živečemu bitju. To 
je energija, ki je shranjena znotraj v pleksusu. To je malo bitje. To ste prav vi, čisto sami, 
kot zadnje živeči, ki ste to, kar ste. 
 
Prav temu bitju podajte dlan in GA POSEDITE NA DESNO NOGO, nasproti bitja 
možganskega dela. Saj veste, vedno znova ste predel bitja iz možgančka, tistega jajčka, 
postavljali morda na levo dlan, na levo nogo, na levo stegno; na desno stegno pa postavite 
zasnovnika. In zopet ju postavite tako, da gledate na fizično telo. 
 
V nekemu trenutku se bo tudi eterično telo rahlo izluščilo in boste zaznali kot balonček 
neko bitje, ki se bo zlilo izza vas. In tudi to bitje se bo obrnilo in opazovalo fizično telo. 
 
Tedaj pričnite s pogledom. 
To pomeni, da ZASNOVNIKU – temu, ki ga imate na DESNI nogi, na desnem stegnu, dajte 
prednost, da PRIČNE GLEDATI LJUBEZEN SVOJEGA ŽIVLJENJA. To je izjemno pomembno, da 
prične pogled svoje ljubezni! 
In pričel bo odpirati tisto, kar ga je zabolelo. Tisto, kar ga je prizadelo. Tisto, kar ga je ranilo. 
 
V nekemu trenutku bodo pričeli drobni delčki, kot prašni delčki, pričeli polzeti iz 
notranjosti telesa. Kot bi razpadal mozaik vašega življenja.  
Košček, droben delček na droben delček bo polzel ven iz fizičnega telesa. To je nekaj, kjer 
morate obdržati to zavedanje, morda kar nekaj dni, da se vračate na to prašino. Ta je 
izjemno pomembna! Zakaj? 
Ta prašina, ki spolzne iz telesa samega, bo nekako tako kot obmirovala okoli vašega 
fizičnega telesa. Kot košček ob košček se bo naslanjala, ampak se ne bo zrivala, niti zlivala, 
niti narivala, ampak le samostojno vibrirala. To je pomembno! 
 
Takrat naj ta zasnovnik prime košček tega delčka.  
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In ko bo ta zasnovnik na vašem desnem stegnu stopil do prvega koščka prvega prahu, bo k 
vam prišel spomin, trenutek ali delček, kjer ste bili kot človek tega življenja, tega 
popotovanja prizadeti. 
 
Tako boste pričeli luščiti košček po košček spomina. In vedno znova naredite sledeče: 
 
ZASNOVNIK NAJ BO TISTI, KI PRIME TA KOŠČEK. In spomnili se boste morda celo svojega 
otroštva. Spomnili se boste spomina, kjer ste bili zavrnjeni, morda zlorabljeni, morda 
izkoriščeni, morda pohabljeni, morda oskrunjeni, morda obteženi, morda zagrenjeni.  
In skozi vsak delček bo prišel košček spomina. Ne zavračajte ga!  
Kajti, ko ga boste videli, boste bili samo opazovalec.  
 
In na koncu, ko ga zasnovnik drži, ta spomin na svoji dlani in se bo kot film spominov 
odvijal pred vami, ga samo sprejmite, ozavestite, da je bilo kot je bilo. 
 

Ko boste začutili, da je ta prašina, ta spomin tisti, 
ki ga vi lahko zaprete, ga zaprite nazaj v balonček 
in ga tako, kot bi s svojimi dlanmi pokrili 
zasnovnikove dlani in ga na ta način napolnite z 
milostjo, s svojo ljubeznijo, s svojo potrpežljivostjo, 
predvsem pa s sprejemanjem in odpuščanjem. 

 
Ko boste dali dovolj svobode ali odpuščanja v ta balonček, v tisti trenutek tistega spomina, 
boste začutili, kako zelo vam je bilo žal. Morda boste začutili, kako zelo vam je bilo hudo. 
Ampak, tedaj ozavestite, kdo vam je povzročil to rano ali bolečino! 
 
Kot svetlobna raketa se bo od mehurčka odpela energija, kot nit, ki bo tekla v središče 
vašega fizičnega telesa in se raztreščila. Kot bi hotela odpreti duri do osebe, ki je bila 
osnova za nekaj, da je nastajal dogodek ali trenutek.  
Vendar, ne obsojajte, se ne zagovarjajte, saj ste samo opazovalec trenutka svojega časa!  
 
Ko sprejmete, ko ozavestite, h komu se je nitka vpela, boste morda na drugi strani kot 
steklovino videli podobo za trenutek morda vaše matere, morda vašega soseda, morda 
kogar koli, ki je ustvarjal ali je bil nosilec tega trenutka, izrecite le sledeče: 
 

 
 »NAJ LJUBEZEN TA SPOMIN V CELOSTI PREBUDI, 

GA NAPOLNI IN ZAPOLNI.  
NAJ V MIRU ZAŽIVI.« 

 
 
 

 
In znate v tistemu trenutku začutiti mir. Kajti, iz dlani se bo spomin spremenil kot v mehur, 
kot v ptico, kot v belega goloba, kot v nekaj belega ali svetlega, kjer boste vi izpustili to 
energijo in se bo ta ptica tega spomina odmaknila. 
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Ko boste prvo ptico izpustili, preprosto zaključite za tisti dan. 
 
Če pa boste res čutili, da želite še kaj več, pa naredite še drugi košček. Ampak vam 
svetujem, da prvi teden delate le na enemu koščku, da dajete blagoslov, da mazilite 
spomin, da ga napolnite z ljubeznijo in sočutjem. 
 
Ne bodite sodnik ali razsodnik, ampak bodite harmonija, bodite čarovnija, bodite ljubezen, 
bodite življenje. Kajti, življenje vam daje priložnosti, vam daje možnosti, da dojamete, zakaj 
ste to, kar ste. 
 
In tako nadaljujte po delčkih, po koščkih. To zna biti proces! 
Ampak, saj veste, košček po košček, delček po delček, cekin na cekin – nastane palača! 
 
Ko boste nekako delali v temu procesu ozaveščanja in gledanja, boste v nekemu trenutku 
pričeli kar sami posegati v zapis. Kajti, v nekemu trenutku – morda po kakšnemu mesecu 
takšnega dela, ali dveh ali treh, boste dejansko prišli do točke miru. In vedno manj bo 
znotraj bolečine ali tiste grenkobe, zavračanja. Ampak, vedno bolj boste ozavestili, ker boste 
videli, ker boste razumeli, ker boste dojeli in boste sprejeli. 
 
Nato boste začutili, da znotraj v telesu ni več usedlin. 
V nekemu trenutku, ko ne bo več usedlin, boste zaznali svoj mir. In ko boste zaznali ta mir 
znotraj sebe, se bo pričelo razblinjati bitje ali bitja, ki so sedela in ves čas, skupaj z vami, 
opazovala proces telesa. Opazovala kopičene energije ali spomine, ki so vas spravljali na 
kolena ali v obup. 
 
Ko pride do prvega eksplozivnega dela goste energije, kateregakoli bitja ob vas, za vami, 
pomeni, da je tisti delček njega samega, našel mir in harmonijo znotraj sebe. In v nekemu 
trenutku boste zaznali, da tisti delček, ki je ob vas, tako se, kot eksplozivno raztreščil v 
svetlobi in lesketu sijaja, se je zlil v telo, v prostor, kjer je bil in bo pričelo prasketati vaše telo 
ali prostor, v kateremu se je nastanil ali predhodno nahajal.  
 
Ko boste pričeli opazovati vse to in ko boste napredovali skozi ta proces, boste počasi, 
počasi prihajali bližje svojemu telesu.  
 
V nekemu trenutku vam bo telo podalo svojo dlan.  
To pomeni, da je bitje znotraj vas samih ali samega pripravljeno sprejeti vas kot 
odrešenika, kot nekoga, ki vas ali njega osvobaja.  
 
V tistemu trenutku znate zaznati takšno globino in hvaležnost vas samih, da se znate 
dotakniti njegovih dlani, znate začutiti, kot da se dotikate svojih fizičnih dlani. Kajti, ves čas 
svojega procesa ste bili ob telesu in opazovali telo. 
Če vas popade želja, da bi objeli telo, objemite ga. Vendar, delajte po občutku. 
 
Ko boste pričeli čutiti in se boste zmožni prijeti kot dlan na dlan, torej, fizično telo z vami, 
dlan na dlan, boste v nekemu trenutku zaznali, da postajate vedno bolj mehki in usmiljeni. 
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Pričnite se mu približevati in v nekemu trenutku zlezite mu v naročje njemu samemu. 
Bodite otrok, ki zleze k bitju, ki je ozavestil. Bodite otrok, ki je vstopil v življenje njega 
samega. Privijte se mu. Sprejmite ga in mu povejte, kar čutite.  
Če boste začutili, da se mu želite opravičiti in mu odpustiti, mu recite, kar začutite. Ampak, 
verjemite, da v temu procesu boste milostni, boste krhki, boste ljubezen njega samega. 
 
Nato znate zaznati, da vas bo telo celostno objelo in znate v nekemu trenutku globoko 
globoko globoko in hvaležno jokati. Nič zato! Nihče vas ne obsoja. Nihče vas ne odvrača, 
ampak vas sprejema. Sprejema vašo nemoč. Sprejema vašo usmiljenost. Sprejema vas kot 
celovitost. Sprejema vse, kar ste. 
 
Ko boste dejansko začutili, da ste sami sebi odpustili, se bo pričel proces zlivanja vas 
zavestno v telo.  
V tistemu trenutku znate zaznati, da ste spolznili v telo in da je telo samo eno jajce, ena 
lupina neizmerne Veličine, neizmernega zaklada, neizmernega spomina. Kajti, vse je le 
spomin – na lepo ali na manj lepo! 
 
Ko ste v telesu, se naslonite na telo. Naslonite se, kot bi se naslonili na mater svojega 
življenja. Dotaknite se ga, ne glede na to, ali je bolj okostenelo ali je bolj odebeljeno, ali je 
bolj starikasto ali je bolj mladostno. Kakršnokoli je – vaše je! Vaša varnost je. Vaša moč je. 
Vaša čarovnija je. 
 
Tedaj zaznajte svoje čakre, ki se gibajo pred vami. 
Z levo dlanjo poženite čakre, kot bi zlato ali belo energijo spustili skozi dlani in jih poženite 
v tek. Opazujte, kako se čakre samostojno vrtinčijo. Znate jih znotraj zaznati kot bele, ne 
kot barvitostne, kajti vsak spomin je že pred tem višje zavibiral in ste ga sprejemali skozi 
ljubeče oči, skozi srce, skozi dotik. 
 
Znate zaznati znotraj sebe mir. Ne rabite se utelešati v telesu. Lahko nekaj dni postanete 
znotraj kot, da ste v jajčku, v tej lupinici. Verjemite, vedno večji mir bo znotraj vas samih. 
Vedno večja stabilnost bo znotraj vas samih. 
 
Nato boste v nekemu trenutku začutili, da ste se utelesili, kot bi se razlili znotraj v telesu. 
Kot bi znotraj v telesu pobožali celo telo, kot bi se privili k materi svojega življenja. Tako 
znate začutiti svoje telo. 
Vaše telo, od tistega časa dalje, ne bo več ujetostno telo, ampak bo vaša varnost. Kajti, vaše 
zavedanje do tegá, da ste tukaj samo košček od vsegá, da je tam, daleč stran od vas, vaš 
dom, ki vas čaka in bo sprejel točno vas, kot košček radosti in harmonije. In vi boste za seboj 
odvzeli in prenesli prav tisto, kar je živelo v simbiozi vašega časa in prostora. 
 
Čez nekaj dni, ko boste sprejemali telo v takšnemu stanju, boste zaznali, da postajate 
vedno bolj odprti za življenje. Vedno bolj boste zaznavali, kako prehajate v točko, kjer 
čutite svoj dih, kjer čutite svoj mir.  
Znate misli usmeriti v to, da ste znotraj telesa, pod telesno lupino. To je vaša varnost. To je 
vaša harmonija. To je vaša stabilnost. Hkrati vaša sreča, vaš mir, vaše življenje. 
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In ne le to! 
Tedaj boste zaznali, da vam bije srce. Zaznali boste, da vam počasi se zliva energija 
življenja znotraj vas samih in vedno bolj se bo vračala vera – vaša vera, da zmorete; vaša 
vera, da ste tukaj, kjer ste. In vedno bolj boste postajali trdni. Vedno bolj boste postajali 
ustoličeni. Vedno bolj boste čutili, da ste pripravljeni na lasten boj, da boste preživeli in 
živeli, da boste spustili, kar ste preživeli. Da ste odpustili in se nadgradili.  
 
In vedno bolj boste čutili svoj lasten dih. In vedno bolj se boste borili za telo. In vedno bolj 
boste čutili, da je to življenje, ki ga HOČETE živeti! Ne, ki ga morate! Ki ga HOČETE. In 
postajali boste vedno bolj trdni, vedno bolj postavljeni, vedno bolj zmagovalni. 
 
In vi boste začutili svoje lastno hrepenenje, svoje lastna jadra boste odprli v Nebo. In Nebo 
bo dihalo z vami, kajti vi ste že zvišali frekvenco do točke, da ste ozavestili, da ste 
sprejemali, da ste izpuščali in osvobajali, da so spomini dobivali delček in košček sreče in 
lepote. 
 
Verjemite, da po takšnemu procesu gledanja ali ozaveščanja, postavljanja in sprejemanja, 
boste naenkrat postali borec. Boste naenkrat postali človek. Boste naenkrat postali moč, 
mogočnost. Boste postali točno tisto, za kar ste prišli, da ste davnino spremenili, jo 
blagoslovili in si postavili nove temelje za jutrišnji navdih. 
 
Nič več ne boste živeli v preteklosti! Kajti, od tistega časa dalje boste čutili svojo lastno 
moč. Boste čutili lastna jadra. Boste čutili, kaj si želite. In od tistega časa dalje boste vedeli, 
da HOČETE življenje preživeti! In od tistega časa dalje boste začutili, da ste povezani z 
Nebom Zgoraj. Začutili boste, da imate hrepenenje. Začutili boste, da nikoli in nikdar, v 
življenju ali v popotovanju, niste sami. 
 
Takrat boste začutili, kako se vaš Instinkt privije k vam. In v tistemu času, desno, 
diagonalno, izza ozadja boste začutili kot, da vas nekdo objame in stoji trdno ob vas, za 
vas, skupaj z vami. In dejansko boste vedeli, da zmorete. 
 
In pričeli boste novo zgodbo jutrišnjega dne. Skupaj s telesom, skupaj z bitjem, skupaj z 
življenjem, skupaj s tem védenjem, ki ste si ga ustvarili kot bitje, ki si je upalo in zaupalo, ki 
je bilo pripravljeno se spopasti in vstati kot zmagovalec.  
 
Prav to vi rabite! Prav to energijo vi rabite, da boste ponosno lahko prešli, da boste 
ponosno naredili zapis, s katerim boste prestopali v jutrišnji dan. 
To je tisto, kar je vredno! To je tisto nekaj, za kar je vredno živeti. To si pomnite in 
zapomnite! 
 
Tedaj boste začutili, da ste pričeli delati drobne korake. Pričeli boste govoriti ali se izražati. 
Morda risati ali pisati. Pričeli bodo prihajati skriti talenti vas samih. In ne dopuščajte, da 
drugi odvzamejo vaše sanje, da drugi povedo, kaj zmorete in kaj ne! Kaj ste dobri ali ne 
dobri, kaj bo postalo iz vas in kaj ne bo. 
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Ljudje, ki vas ne morejo sprejeti, je prvo in zlato pravilo – odmaknite se od njih! Ampak, ne 
zato, ker bi jih sovražili, ampak zato, ker izstopate iz njihove vloge, njihovega popravnega 
izpita, ki so ga naredili, kot so ga naredili!  
Izstopite iz te reke in pojdite svojim sanjam naproti. Ljudi pa pustite za seboj, da dobijo 
priložnost, da tudi sami zmorejo pogledati vase, preoblikovati sami sebe, ali skozi lasten 
pogled dela na sebi ali pa skozi pogled življenja, ki jim ga postavljajo drugi. 
 
Kadar začutite, da ne morete več v vlogi podrejenosti ali simbioze bivati z nekom, ne 
čakajte niti trenutka! Dvignite sidro svojega življenja in odjadrajte naprej. Ne proč! Naprej! 
Kajti, to je čas, ki je bil namenjen vam, ali njemu ali njima, ali komurkoli! Je čas bil za 
popravni izpit. In vi ste dojeli in ste se osvobodili zapisa. Zato stopite dalje, da bodo tudi ti, ki 
so pripeti ali vpeti na vas, vpeti ali soustvarjalci različnih dogodkov, zmogli ujeti svoj veter v 
svoja jadra in zapluti v svoj cilj. 
 
Vendar, bolj, ko boste vi pluli, bolj, ko boste vi postajali mogočni, bolj, ko boste sprejemali 
življenje, bolj, ko boste sprejemali vse, kar ste, bolj se bo izoblikovalo in popravljalo vaše 
telo. Bolj boste našli mir in harmonijo znotraj sebe. 
In v nekemu trenutku boste ponosno stali na koncu poti in dvignili pesti kot zmagovalec. In 
verjemite: »Je vredno!«, boste dejali. Je bilo vredno! In bodem in bom. 
 
Verjemite, ko preidete iz ujetosti, iz zank drugih ali iz spomina ali iz filma, ki so ga ustvarjali 
drugi, tako ali drugače za vas, so postavljali v vašem življenju samo primanjkljaj ljubezni. 
To je bistvo! 
Oni niso dali ljubezni do vas, ker jo niso znali, ker jo niso zmogli, ker jo niso poznali. Nikar 
jih ne obsojajte, saj niti ne vedó kdo so, kaj so in zakaj so! Zakaj so naredili in kako so 
naredili, da so storili, kar so postorili! Ne bodite razsodnik! Bodite zmagovalec! Bodite 
popotnik – to je bistvo vaše zmage! 
 
Ljudje, ki vam niso dali ljubezni, so vam naredili najbolj grenke izkušnje, največ bolečine in 
ne-sprejemanja. Ampak, znotraj sebe, potem pa znotraj telesa in ste se raztreščili in pričeli 
rušiti svoje telo.  
 
Zakaj bi se znašali nad telesom, ki vam daje življenje? Zakaj bi telesu povzročali trpljenje, 
ko pa je življenje?! In ne obsojajte ljudi, ki so naredili, kar so naredili! Morda pa niso znali, 
morda pa niso zmogli. 
Ampak, vi niste krivi, da oni niso naredili! Vi niste krivi, da oni niso zmogli! Vi niste krivi, da so 
ostali v spominih, morda iz tisočletij nazaj ali pa se vmes niso porojevali, da bi nadgrajevali 
zapise in so ustali ujetniki, morda tisočletnega časa, ali srednjega veka ali katerega drugega 
veka, kjer so nadaljevali zapis, kot so tedaj znali in zmogli. 
 
To je bistvo vaše zmage! To je bistvo vaše veličine. Izpustite ljudi in hodite dalje.  
In to je bistvo, da postanete njihov vzgled, da postanete njihov vir, da postanete njihova 
luč. Ker mnogi, ki so zadaj ostali ali bodejo ostali, bodo morda pričeli izsiljevati, bodo morda 
pričeli groziti. Bodo morda celo vpili. 
Nasmehnite se in stopajte dalje! Niste krivi, da so živi. Niste krivi, da so, kjer so. 
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Rodite se sami. Skozi življenje, žal, stopate sami. Skozi odhod prehajate sami. Vendar 
nikoli, na drugi strani, ne bodete več sami. 
 
Zato zdržite skozi življenje, ki vam je dano in podano. Zato sprejemajte življenje, 
kakršnokoli je, ali je ljubeče ali manj ljubeče, ali je trpeče ali bolj svetleče. Ni pomembno! 
 
Skozi življenje postajajte opazovalec ali opazovalka.  
In v nekemu trenutku se bo vaša energija notranjega stebra razlila preko telesa in zasijali 
boste kot lučka, kot energija, kot milina, kot ljubezen, kot toplina, ki bo k vam, na vas, za 
vas pritegnila enako kot ste vi sami. 
 
Torej, Sem prepričan, da ljubezen dá ljubezen. Sem prepričan, da globina dá globino. Sem 
prepričan, da dobite enako z enakimi. Enako kot oddajate, enako privabljate. In na koncu 
boste ponosno, zmagoslavno vzdignili rokó. 
Trpljenje bo izginilo. Vi pa boste kot ljubezen obstali in se radostno smehljali. 
 
Zato v temu času, ki je pred vami – ljubite svoje telo. Sprejemajte svoje telo in ga 
razbremenjujte, kot Smo vam po koščkih razkrili. Kajti, usedline so morda le za staro šaro. 
Kajti usedline se povezujejo na vašo bolečino, na tisto, kar niste zmogli dojeti, da je sploh bilo 
mogoče, da niste bili sprejeti kot ste si zaslužili ali si želeli. 
 
Ampak, saj veste, skozi vesoljne čase drug drugemu podajate vloge; drug od drugega 
sprejemate vloge; drug nad drugega podajate vloge. Pravi starši pa ostajajo, kjer je vaša 
prava pravljica morda znova tudi doma. 
 
Le pogumno naprej! Le pogumno v času sprejemanja in razumevanja. Saj boste zmogli! 
Če so mnogi pred vami in mnogi za vami, boste tudi vi! In preprosto, vedno znova poglejte 
v nebo in si recite: »Življenje je lepo!«, tudi, če je morda kdaj malce bolj kiselkasto ali manj 
lepo. 
Poglejte v nebo in nasmeh se vam bo stekel preko obraza. Kajti, začutili boste, da ste del 
celostnega procesa, celostne sreče vašega neba in hkrati srca. 
 
In tako Smo znova pripeljali druženje do nekega koščka ali delnega zaključka. In tako se 
bomo tudi poslovili. 
 
Lepo, lepo pozdravljeni. 
 


