Pozdravljen, Boštjan!
Hvala ti za še eno uspešno in neverjetno izkušnjo, ki je bila zaradi odprtosti in zaupanja še
toliko bolj močna in boleča. Soočanje z realnostjo je bilo zelo težko. Potrebovala sem kar
nekaj dni, da sem obvladala in umirila svoja čustva, ki so me obdajala po postavitvi.
Spoznala sem, da sem z ljubeznijo in usmiljenjem najbolj hranila svojo mamo, ki je bila zame
»boga« in nemočna ter se ni znala postaviti zase, še manj pa zame. Hrepenenje mi ni dovolilo
pogledati resnici v oči. Zadovoljna sem, da mi je prav soočanje s tem dalo dodatno moč, da se
lahko uspešno upiram in slabim energijam ne dovolim blizu.
Slika mi je postala še bolj jasna, ko sem ugotovila, zakaj so moji organi do nedavnega jokali
in klicali na pomoč. Med samo postavitvijo sem imela občutek, da mi je za hip zastalo srce,
ker me je svetloba opozorila, da moje sočutje in odpuščanje nista prava pot, saj sem z njima
ponovno odprla in povabila k sebi vampirja, ki je svoja bremena že od ranega otroštva
prenašal name.
Zadovoljna sem, da mi uspeva slediti svoji notranji svetlobi, ki me obdaja z ljubeznijo in
notranjim mirom.
Boštjan hvala ti, ker si in ker stvar resnično deluje, zagotovo še pridem. Srčen pozdrav!
Nika

Boštjan, hvala za včerajšnjo postavitev. Veliko se je pokazalo, veliko stvari sem čutila že prej,
pa nisem verjela sama sebi. Za vse, kar sem doživljala v življenju, sem obsojala moža. V
resnici pa sva midva lutki svojih mam. Zelo lepo si pokazal značaj moje družine. Verjamem,
da se je s postavitvijo marsikaj razrešilo, pa tudi odprlo, kar se mi bo pokazalo v prihodnosti.
Zelo dobro si »prečekiral« mojega moža. A veš, da sem se cel čas smejala vsemu temu, pa ne
vem, zakaj. Po moje zato, ker sem s to postavitvijo kaj razrešila in marsikaj se še bo.
Pomembno pa je, da sedaj vem, kako postopati s svojo mamo, ki to ni. Postala sem lažja in še
močnejša. To, da se brat poslavlja s tega sveta, je res, to čutim. Nisem pa mislila, da ta
čarovnica stoji za vsem tem. Ko sem prišla domov, me je mama gledala hinavsko in
prestrašeno. Zelo malo govori. Upam, da je z mojim obiskom pri tebi izgubila svojo veliko
moč in svoj morilski pohod in verjamem, da bodo energije naredile svoje in da dobi mesto v
domu. Delam zaščite pred njeno strupeno energijo in jo imenujem čarovnica pokvarjena.
Hvala, Boštjan, se še kaj oglasim. Avgusta sem pa naročena spet. Do takrat bom videla, kaj se
mi bo pokazalo in razvilo. Vse dobro ti želim in velik hvala, ker si!
Marija

Lepo pozdravljen, Boštjan!
V oktobru sem bila na individualni postavitvi družine. Še enkrat od srca hvala za izjemno
doživetje, za neverjetna spoznanja, kako lahko temne sile uničijo naše življenje in za
odgovor na vprašanje, ZAKAJ se nam vse to dogaja, zakaj so se nam v družini rušili odnosi –
z možem sva bila pred ločitvijo, otroka sta se izogibala doma, imeli smo izgube zaradi goljufij
… Minilo je skoraj tri mesece od postavitve, spremembe so velike, kar ne morem verjeti, da je
doma spet mirno. Spremenila sva se oba z možem, v načinu komuniciranja ni več napetosti,
obtoževanj … Živiva v miru, vračata se povezanost in zaupanje. Brez tvoje pomoči bi moj
zakon in družina razpadla, bila bi živčna razvalina.
Zato HVALA za postavitev, hvala za pomoč!
Polona

Dragi Boštjan,
no, saj ne vem, kaj naj ti rečem, ampak tvoje postavitve v mojem življenju res delajo čudeže.
Kot že veš, sva se z možem pet let zdravila v ambulanti za neplodnost. Potem sva se odločila
za postavitev družine. Energije so nesle v popolnoma drugo smer, kot sva sama pričakovala.
Se pa je razrešilo vse, kar nama je blokiralo prihod novega člana, saj sem že naslednji mesec
zanosila z dvojčki. Rodila sta se nama dva zdrava sinova, in ko sta praznovala prvi rojstni
dan, sem po naravni poti ponovno zanosila. Letos mineva 3 leta od te postavitve, imam pa že
3 krasne otroke.
Ker sva z mamo imeli zelo težko zgodbo, sem pred 3 leti postavljala tudi zanjo. Zanimalo me
je, zakaj je bila v življenju vedno takšna do mene. Manipulacija, žaljenje, nespoštovanje,
krivda, pa še bi lahko naštevala. Govorili nisva 6 let, čeprav je bila med nama neka posebna
navezanost. No, v tej postavitvi sem nanjo začela gledati popolnoma drugače. Razumela sem
jo. Nekje na višji ravni, tam, kjer še ona sebe ne razume. Sedaj vem, zakaj mi nič v življenju
ni mogla dati, nuditi, me imeti rada (saj me je, ampak na svoj način, ki me je dušil in ubijal).
Boštjan, ti si jo doživel točno takšno, kot je. Njeno obnašanje, način govorjenja, hoje ... vse.
In danes ... Z mamo imam čudovit odnos, ceni me, tudi jaz njo. Nanjo gledam popolnoma
drugače ... Včasih se vprašam, le kaj se ji je zgodilo, da se je tako spremenila. Ali sem se
morda jaz? V bistvu sploh ni pomembno, postavitev je naredila svoje.
Tudi letos sem se odločila za postavitev. Naša nova družinska članica je že takoj, ko je
oznanila svoj prihod, sprožila en kup nepredelanih energij in tako so se začeli krhati odnosi s
partnerjem. Res fascinantno, kako si jo začutil, točno takšno, kot je ... Jaz pa sedaj po
postavitvi, kot da bi bila 100 kg lažja bremen. Z možem sva se takoj začutila na drugi ravni,

no, ta teden so tudi tesnobna in depresivna stanja začela bledeti ... Počutim se odlično, polna
sem energije.
Neprecenljivo, koliko si zame naredil na teh treh postavitvah, tako da hvala, hvala, hvala ... Pa
vem, da se ponovno vidiva, ko bo prišel čas za to.
Želim ti vse lepo,
Tjaša

Pozdravljen, Boštjan,
minil je že skoraj mesec dni od najine postavitve in bi se ti iskreno zahvalila za to čudovito in
močno izkušnjo.
Sem še vedno pod vtisom postavitve, ki je bila zame zelo boleča in težka, saj sem po tihem
upala, da se motim, pa se je izkazalo, da ni tako. Sama postavitev mi je dala jasno sliko, da
sem spregledala ljudi, ki so me do nedavnega tlačili navzdol.
Izdalo me je že moje telo s številnimi boleznimi in operacijami ter opozorilo, da nekaj ni v
redu in da sem pravi magnet za negativne energije, ki jih prejemam od svojih najbližjih.
Najbolj me je pretreslo, ko si uprizoril mojo taščo točno takšno, kakršna je, in pa seveda tudi
mojo mamo.
Po nekaj dnevih pa sem kljub jezi in zmedi začutila svetlobo od znotraj, ki me je obdala z
neizmerno ljubeznijo, in v srcu sem začutila mir. Zadovoljna sem, da sem se lahko čustveno
odprla in zaščitila pred energijskimi pijavkami, ki so še vedno na pohodu, vendar sem jaz
postala močnejša in se jim brez težav upiram.
Še enkrat iskrena hvala in prosim za nov termin, ker vidim, da za duhovni napredek
potrebujem še kakšno postavitev.
Silva

Živjo, Boštjan!
Že en mesec je od moje postavitve in moram povedati, da je bila to zame zares močna in
pomembna izkušnja. Cel dan po postavitvi sem bila tako zelo lahkotna kot že dolgo ne.
Počutila sem se osvobojeno in srečno, ker sem videla, da je svetloba na moji strani in da
nisem sama kriva za vse strahove in grozo, ki sem jo čutila. Že tisti večer se je zgodilo eno
tako neverjetno naključje, da sem od ganjenosti imela mravljince po celem telesu. ☺
Sicer pa se od postavitve naprej počutim bolj povezano s svojo družino. Do moža čutim
veliko spoštovanja in hvaležnosti, ker mi daje toliko varnosti in ljubezni. Se je pa v meni

prebudilo tudi veliko tiste dobre jeze (tudi v sanjah!) in veliko bolje zaznavam vse strupene
energije, ki se pogosto skrivajo za nasmeški in lepimi besedami. Jeza mi da moč, da ločim
svojo energijo od tiste, ki se mi vsiljuje in ki me hoče zatreti. Zato mi je v kakšnih situacijah
že lažje kot prej. Sicer strahovi in nemoč niso izginili kar čez noč, včasih me še preplavijo, zdi
pa se mi, da sem na pravi poti, da se jih osvobodim. Nekaj dela me še čaka, a se ne dam!
Verjamem in si tudi zelo želim, da bi se proces zdravljenja še nadaljeval in da bi vsak dan na
plano prišla moja prava svetla energija in bi bila namesto »izsušenega« spet »živahen žuboreč
potok« (kot si mi rekel v postavitvi).
Hvala za postavitev in ker opravljaš tako zelo pomembno delo za današnji čas!
Tina

Dragi Boštjan,
letošnji april je bil zame ključen v razreševanju družinskih odnosov. Čutim in vem, da nikoli
več ne bo tako, kot je bilo. V intenzivni družinski postavitvi, olajšana, kjer sem prvič uzrla
našo družino skozi tvoje kanaliziranje, se je vse sestavilo v logično celoto in potrdilo moje
dolgoletne travmatične izkušnje.
Hvala, ker si me videl, slišal in občutil. To zdravi. Moj poklon za tvoj dar. Tudi nadaljnjih 10
dni meditacije v tišini mi je pripomoglo, da sem na vseh vidnih in nevidnih nivojih zaključila
odnos z mamo vampirjem.
Tako težko sem jo spustila zaradi hrepenenja po ljubezni in prepričanj, ki sem jih imela:
»Mama te ima rada«, »Mama ti hoče dobro«, »Mamo se spoštuje!«, čeprav veš, da te ona želi
poslati na drugi svet.
Moje vodilo danes je, da v svojo bližino spustim le ljudi, ki me vidijo, slišijo in občutijo.
Sedaj imam kar dobro razvita čutila za vampirje. Ni pomembna forma, barva, naziv te osebe
in ne leta poznanstva ali sorodstvene vezi. Za mano je veliko let trpljenja, tudi zato, ker
družba na žrtve pogosto reagira z »newagevsko krivdo«. Čustvujejo z vampirji, žrtvi pa
govorijo: »Sami si izbiramo vse, sama si odgovorna, da je tako.«
Laž, ki jo vztrajno ponavljamo, tako postane resnica. In sem vesela, da ne sledim slepo
polresnicam, ki jih je naša družba polna. Zdaj vem, da smo kot posamezniki odgovorni za
higieno svojega notranjega sveta, svojih misli in občutkov v telesu. Zunanjo stvarnost, zunanji
svet ustvarjamo kolektivno, zato je kolektivna zavest tako pomembna. In vampirji še vedno
živijo brezskrbno med nami tudi zaradi kolektivne slepote naše družbe in ne »posameznika, ki
si je to sam izbral«.
Maja

Pozdravljen, Boštjan! Rada bi se vam iskreno zahvalila za današnjo postavitev družine.
Mislim, da sem se danes ponovno rodila in bo to moj pomembni datum za vse večne čase.
Dogaja se mi ... neizmerna moč je v meni ... pogum in namera ... DOVOLJ JE! Nihče mi ne
bo jemal energije in me spravljal na kolena! Telo pa je v nekem posebnem stanju … mir … pa
sprememba energij … pa malo me trese mraz … AMPAK SEM PRESREČNA! Niti sanjalo
se mi ni, da je to sploh mogoče. ŠE ENKRAT ISKRENA HVALA!
Darja

Močno sem bila presenečena nad spoznanjem, ki se je na postavitvi razkrilo. Svetloba je
pokazala, čigava bremena so bila naložena moji hčerki in zakaj so se nekateri dogodki v
njenem življenju zgodili tako, kot so se. Od takrat so tudi odnosi v naši družini obsijani s
svetlobo. Zelo sem hvaležna za to, hvala ti!
Irena

