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NEBO IN ZEMLJA KONČNO LOČENA 
Lana, Vrhnika, 17. maja 2014 
 
 
Samo še malo prosim.  
Takole. Najprej en lep, topel, srčen pozdrav od vseh nas, kateri Smo se danes, v temu malce 
hladnejšemu vašemu jutru tudi ali dopoldnevu, tudi zbrali. Jaz upam, da Bom nekako danes 
dobro povezoval različne sfere ali različna področja, ker Smo danes vezani tako od Zgoraj kot 
tudi od spodaj. Na bazi Zemlje imamo kar nekaj takšnih, kateri sodelujejo z nami. Tako, da, 
najprej res en srčen, iskren pozdrav vsem Tistim, kateri so se odzvali, da sodelujejo z nami in 
pravzaprav prehajajo in prihajajo čisto od drugod, nasprotnim nam različnim polom. 
 
Moje imenovanje je pravzaprav le Jorgovanski Vladni mož. Tako Mi pravijo ali Me opevajo. 
Glede na to, da imam danes malce drugačno postavitev, upam, da Mi bo v prevodu vse 
skupaj dobro potekalo. Če se Mi morda kje malce tu in tam zatakne, prosim, Mi nekako 
oprostite ali odpustite.  
 
Res srčen pozdrav vsem tistim, kateri ste se danes tudi tukaj odzvali ali zbrali. Predvsem pa 
ena lepa zahvala danes naši Mali Lani, katera je Tista osnova ali vodilo za vse, da Bomo danes 
imeli točno to, kar Bomo predavali, opevali, predvsem pa razkrivali določene skrivnosti. Brez 
Nje in pravzaprav Njej iskrena zahvala od vseh Tistih, kateri Smo se nekako odzvali in 
prehajali, prešli, da Ji pomagamo, predvsem pa, da Jo uslišimo, da znanje, tisočletno znanje 
različnih skrivnosti, počasi prehaja tudi med vas ali do vas. Ona je Tista, katera je osnova za 
vse to, kar boste danes slišali, poslušali ali morda tudi kaj novega ali pa morda kaj iz 
podzavestnega spomina tudi kaj obujali ali prebujali.  
Glede na to, da je Ona danes v osnovi tudi povezava z nami, zato Sem drugačne, drugače 
povezan. Upam, da Njena trema ne bo vplivala kaj veliko na Mene v samemu prevodu, zato 
Sem se nekako tudi opravičil glede vsegá. 
 
Vendar, danes imamo res posebno temo. Vendar je pravi čas za to, da odpremo to tematiko 
tega področja ali tega razkrivanja.  
 
Nebo in Zemlja sta končno tudi ločena. Zakaj pravzaprav opevamo oziroma pričenjamo prav 
pri temu? 
 
Vsi dobro veste, da je v telesu marsikaj in marsikdo utelešen, prehojen, ujet, zajet ali na novo 
porojen. Mnogo bi lahko nekako povlekel ali poudaril različne poudarke za različna bitja, 
katera se nahajajo tukaj v telesnih strukturah, tukaj in sedaj. Duhovnost pa namreč pluje 
oziroma razrešuje in tisto, kar je bilo ujeto in zajeto, počasi postaja odpeto.  
 
Zemlja je bila osnova za to, kar se je dogajalo pred več milijoni svetlobnih let v različnih 
ozvezdjih in se morate zavedati, da le Energije ali Bitja, katera gradijo, gradite ali so gradila in 
morda mogočno še bodo v bodočemu času gradila materijo, so osnova skorajda povsod, na 
vseh planetih, na vseh civilizacijah, razen tistih ali pri tistih, da Bom pravilno prevajal, kateri 
ali katera imajo umetna telesa.  
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Umetna telesa namreč preprečujejo razkroj. Vendar to niso lutke. To so takozvana telesa ali 
energije,  katera so drugače zapolnjena kot vaša in ne sprejemajo nikogar v sebe. To je tako, 
kot bi dali ali podali nad vas posebno lupino ali posebno obleko ali preobleko, v katero se 
skrije ali zakrije marsikdo.  
 
Notranjost, se pravi tistih, kateri pa pristopajo in prevzgajajo, pa prihajajo od drugod. 
Običajno iz smeri Nebesnih struktur.  
Nebesna Bitja ali Nebesne strukture so namreč Tista Bitja, katera do vas ali med vas 
prenašajo, prinašajo in bodo še prinašala čustveno naravnanost ali spremembe ali duhovni 
razvoj.  
 
Če morda sami sebe potopite kakšno tisočletje nazaj, so bili le posamezniki, kateri so 
izstopali v različnih znanjih, v različnih zaznavah. Vsi ostali ali vsa ostala bitja, energije so 
ostala rajši v ozadju. 
 
Zakaj? 
Ker so se preprosto bala nečesa, kar je bilo zatiranega, pokurjenega, usmrčenega, 
napadanega ali pravzaprav čisto popolnoma uničenega.  
 
Zakaj Smo pravzaprav izbrali to tematiko? Nebo in Zemlja? 
Torej, Zemlja je stvaritev, v katero vstopate, vstopajo in Bomo, zagotovo še pristopali tudi še 
marsikatero tisočletje, ker je mnogo takšnih civilizacij ali Bitij, katera se pripravljajo na 
iztelesanje oziroma na ločevanje. Vendar, ker je Zemlja pravzaprav tukaj steber vsegá, Smo 
se tukaj odločali, da Bomo ta steber postavili prav v osrčju zemeljskega svetá.  
 
Ker je Zemlja edini planet, resnično edini planet, kjer združuje še Nebo in Zemljo v telesni 
strukturi, da se lahko porodi in deli na takšen način kot otrok, kot ga pri vas poznate oziroma 
imate, je to tisto nekaj, kjer se celota, kar je znotraj, kar je zgoraj ali spodaj, identično, kot bi 
se poklonirala ali sklonirala, pretoči naprej kot neka osnova ali neki steber, prislonke za 
novega otroka, kateri pa prinaša novo energijo, novo postavitev, nove zapise.  
 
In kaj se zgodi? 
S to novo energijo, katera vstopi, dobi obtežitve iz vas, od vas, iz smeri vas, kateri ste, kateri 
boste in boste se še posredovali in posedovali tudi svoje telo, svojo energijo, svojo misel.  
 
Ker se ljudstvo na Zemlji vedno bolj obrača v notranjost samega sebe, je takozvana 
duhovnost tista energija, katera je prebudila marsikaj na tej ravni. In prav po tej strukturi je 
to pravzaprav postavitev, kjer Bomo Mi nekako tudi pričeli. 
 
Duhovnost je namreč pripeljala oziroma pelje vas kot posameznike ali celoto ljudstva ali 
človečanstva k istemu cilju – se pretočiti oziroma priti do bistva svojega jaza ali obraza. V 
notranjosti telesne strukture je namreč postavljena energija, katera je osnova za višino. To je 
materija. 
 
Materija je namreč energija ali bitje, katero se po določenemu delu ali dnevu pravzaprav 
odpre in spusti v sebe, do sebe ali k sebi energije ali delčke različnih duhov, kateri predajo 
čustva ali čustveno naravnanost.  
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Prvo ali najpomembnejše bitje, katero je osnova za vaše čustvo, je pravzaprav srčna 
energija. Ta je prva, katera se pretoči in pride do srčne energije, ko prvič srček zabije. Takrat 
se srčna energija namreč spusti prav v notranjost vsegá, kot bi stopila v Zemljo in iz Zemlje 
prebudila duhá.  
 
Duh, se pravi, od prvega momenta, ko ta energija pristopi in prične gnati ali poganjati 
energijo okoli srca, se v vašemu svetu začuti kot srce, kot srčna energija. Kot materija, katera 
sprovede prvi srčni utrip.  
Hkrati pa to prikuje Nebesna bitja ali tista Bitja, katera so iz strani različnih civilizacij prešla ali 
prišla do vas, da bi vas sprogramirali, spremenili, naučili, umirili, pomirili in predvsem, da ne 
bi nekako šli le po nagonu, vendar po razvoju. Zato je ta inteligenca izrednega pomena in je 
pripeta prav na srčno osnovo.  
 
Saj poznate, kako se je človek skozi različna obdobja različno preoblikoval po telesni 
strukturi, po materiji, predvsem pa po vedenju, po mišljenju in po vsemú, kar ste na koncu 
postali kot civilizirana vrsta ali inštitucija, če Smem nekako iz višje perspektive se obregniti 
ob vas.  
 
Vi ste namreč novi program različnega razvoja, katerega programirajo ali programirata 
predvsem dva. Na eni strani Nebo, na drugi strani telo.  
Telo je pričelo izpuščati vsa bitja tega stvarstva, našega stvarstva, katera so več milijonov ali 
milijardnih let živela v ujetništvu ali v simbiozi v telesni strukturi in podajala, ali energijo srca 
ali čutnosti ali pa slušnosti.  
 
Bodite pozorni! 
Bolj, ko se človek odpira duhovnosti, ne glede na to, kakšne vrste je, v kakšni smeri se dela 
ali postavlja, je cilj skratka enak – odpreti sam sebe Energiji Večjega Stvarstva ali Višjega 
Božanstva.  
Višje Božanstvo daje prvotno postavitev tistega dela, od katerega ste bili nekako odtujeni ali 
odmaknjeni.  
 
Zakaj pravzaprav opevam prav to? 
Vsako bitje, katero je ujeto, prav ujeto ali polovljeno v materiji, sodi v različne sklope, v 
različne civilizacije, v različne skupnosti ali v različne planete, je v temu času razvoja, ko 
posameznik, kot ste vi kot zasnovniki, pričnete sebe graditi v strukturi nečesa, kar je 
srčnega, božanstvenega, Božjega – kakorkoli opevam ali Čisto Izvirsko Energijo ali energijo 
telepatije. Kakorkoli. To je nekaj, kar niste vi, vendar posegate po nečemu, kar želite postati 
prav vi, čisto sami.  
Želite sodelovati z Onostranstvom, z Nekom, kateri bi vam podal smerí, vam pomagal, da se 
nekako izvijete iz toka tega vsakdanjega življenja ali ujetostnega suženjstva, katerega 
poznate v temu času tega obstoja ali tega zavedanja, se pravi, ste vi tisti osnovni ali središčni 
delež, kateri se znotraj vas odloči kam pluje in kam zapluje. 
 
In skozi duhovnost ste namreč prebudili sebe v tej rasti.  S tem pa niste naredili nič drugega 
kot se odprli Nebesni energiji.  
Vse, kar sodi na bazi čustev, na bazi zaznav Višje inteligence ali na bazi nečesa, kar prihaja 
pomagati in sodelovati z vami, je to osnova, da prihaja izven vašega telesa ali izven vašega 
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zavedanja k vam ali do vas, v vaše jedro ali v vašo notranjost. Tako se vi kot zasnovniki 
samostojno odločate oziroma ste se odločali, ko ste vstopali na stran duhovnosti ali iskanja 
tistega nečesa, odpirali pravzaprav Višji Stvaritveni Energiji. Višja Stvaritvena Energija pa ni 
nič drugega kot neka Božja Energija ali Božja Misel, katera vas preplavi, katera vas prežene ali 
požene v prebuditveni tok vsegá, kar dandanes tukaj poznate. In to je Nebo. Tisti Nekdo, 
kateri pomaga vas razsvetljevati, se pravi, sodi v koncept Neba.  
 
CIVILIZACIJE 
 
Vendar na Nebu ali v Nebu niste sami. Niti Mi, niti kateri drugi. Zakaj? 
Ker Nebo se povezuje tudi z različnimi civilizacijami, katere so, več ali manj, v temu času tega 
zavedanja ali obstojanja namenjena in na vaši strani predana in podana, da vam pomaga in 
sodeluje. 
 
Bodite pozorni! 
Skozi Nebo se torej tretirajo tudi civilizacije, katere v sodobnemu času prehajajo in prihajajo 
pod vaše ozvezdje. Zato se poskušajte zavedati, da se mnogokrat med vami zgodi tudi to, 
da zaznavate različne civilizacije in ne le svoje vodstvo.  
To pa je ločeno od Zemlje. Vendar se Bom najprej dotaknil prav Neba in ne zemeljskega 
sveta. 
 
Ko pridejo civilizacije v vašo bližino, vam dajejo vedno nekakšna znamenja. Prav znamenja 
neke svetlobe ali nekega lesketa. In vse, kar civilizacije delajo na strani, za nekakšno 
ravnovesje telesa in duha, vi zaznavate na fizični materiji fizičnega sveta.  
 
Zakaj? 
Ker ste vi kot zasnovniki podani v lupino, katera se prazne in izprazne, ker iz vas postopoma 
odhajajo bitja, katera so bila utelešena ali ujeta in jih skozi svoj duhovni razvoj, ko jih 
presežete, izpuščate in jim dajete možnosti preoblikovanja, spametovanja ali dobre 
postavitve. Skozi te plasti se ta bitja vračajo v svoje smeri.  
 
Nekatera bitja se vrnejo na svoje komplementarne ali kompaktne planete ali svetove. In, 
ko se takšen duh ali košček, kateri je rastel v vas, pazite to!, sprosti in vrne od vas k sebi 
nazaj ali v svojo civilizacijo, lahko prebudi tam svoje telo. Njegova energija se lahko vrne v 
celoti nazaj in prebudi njegovo fizično, kompaktno telo. 
 
Nekatere civilizacije imajo, imate in imajo še in bodo imele v bodočnosti to možnost in moč, 
da bodo iz pobrane energije, katera je bila tukaj razpršena ali polovljena na različnih 
svetovih, kontinentih, ljudeh ali živalih, prosto se bo lahko vračala nazaj, se ta energija zmore 
zgostiti in drugače zavibrirati.  
Kot bi pričeli se vrteti v nasprotje neke harmonije, pazite to!, se ustvari druga vibracija ali 
odmik od nečesa, kar teče v isto smer.  
 
In, ko energija zarotira v druge smeri, se energija navidezno ustavi. In ker se dva polja 
pokrivata, eden naprej, drugi nazaj, upam, da Bom opeval res preprosto, da se bomo 
razumeli, spremeni tok frekvence. Tok frekvence ali gibanje pa ustavi navidezno energijo ali 
pa se postavi v fazo materije. Tako nastaja navidezna materija, katero duhovi ali duše 
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uporabljajo še vedno lahko, da se morda materializirajo ali pa vi, ko boste rasli skozi svojo 
razsežnost tudi dematerializirali sebe in se premaknili drugam.  
 
Takšni koščki teh energij se vrača na svoje svetove in zmore na novo ustvariti iz nič sebi novo 
telo, ker se energija, katera je prešla v eni kepi, Bom opeval kar kepo. Si predstavljate? 
Energija, katera vibrira, kot navidezna kepa čakre, katera bo eksplodirala, se razdeli v 
shrambi vsegá, kar ima v sebi – kot na dva pola, na dva dela in delež prične vibrirati v 
drugo smer, ena pa teče v svoji smeri. In v spodnjemu delu se, tako kot v lijaku, na eni 
točki poveže in nastane na levi strani materija iz njega samega in svoj drugi delež, kateri 
vibrira v harmoniji, ga bo vodil in prevodil.  
 
Tako boste imeli in bodo in imajo že mnoge civilizacije znova telesa iz samega sebe ali iz 
svojega jedra.  
To pomeni, da iz vseh življenj, katere so prehodili z vami, dobijo različna znanja, dobijo 
različne energije, dobijo različne shrambe, zmorejo pobrati sebe iz mnogih kotičkov, 
zberejo veliko kepo te energije in sami po sebi, za sebe, ustvarjajo novo telo.  
 
To je bodočnost vaše galaksije. Zato je to izjemnega pomena, da se zavedate, da boste v 
bodočnosti, katera ni tako daleč pred vami ali pred obličjem vašega postojanstva, dejansko 
sami za sebe kreirali in postavljali novo ali svoje telo. Skozi to boste dobili kompaktno telo 
materije, katera bo vaša ali pa hkrati tudi morda umetno energijo, katera vas bo 
vakuumirala.  
 
Tako, da, mnogo civilizacij, katere so izpuščene iz Zemlje in so rasle v vas in ste jih vi skozi 
svoje razvojne duhovne faze izpuščali in izpustili, so že dobili prva svoja lastna fizična telesna 
tkiva, katere v večih milijonih letih niso več imeli možnosti posredovanja ali imenovanja.  
 
Zakaj? 
Ker so bili raztreščeni na več smeri in mnogo angelskih ali struktur vilinskih bitij je 
pravzaprav ostalo brez vsegá. So prešli in ostali v Zemlji ujeti ali na vaše okončine ali na 
podplate pripete, zapete. Se pravi, in ko vi duhovno rastete, jim počasi prihajate nasproti. 
In ko jih za trenutek prerastete, jih osvobodite. In zato je telo zemeljskega stvarstva 
izjemnega pomena in izjemne časti.  
Ker s tem, ko gradite sebe, ne gradite le sebe, vendar omogočate več tisočerim civilizacijam, 
kateri v sodobnemu času pobirajo in sestavljajo same sebe v različnih svetovih za sebe svoja 
nova, prvotna telesa, katera so bila vzgojiteljska tudi z vami.  
 
Tako, da, mnoge civilizacije so se od vas odmaknile. Zato imate velikokrat skozi duhovno 
energijo občutek, da se praznete. Vendar, nič drugega ne dajete nazaj kot tisto, kar ni vaše. 
Vendar, bolj, ko razumete, lažje vam je. Težje je pravzaprav tistim, kateri so na bazi materije 
ali zemlje še dosti nižje in še ne v takšnemu razvoju, da bi vedeli, kaj prinaša bodočnost.  
 
Vendar, najlepšega od vsegá pa pravzaprav opevamo sedaj: 
Vi kot zasnovniki ste namreč tisti, kateri premikate ta svet. In vsi tisti, kateri ste v temu 
času, teh večih tisočletij, gradili sebe in se na koncu usmerili v Svetlobo, ste tisti, kateri 
imate odprte prve kontakte z različnimi civilizacijami. Prav s tistimi civilizacijami, s katerimi 
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bo vaša bodočnost povezana ali pa je tudi sedaj že sodelujoča. Zato je izjemno pomembno, 
da veste, kaj se z vami godi.  
 
V vašemu ozvezdju ali v vaši galaksiji ali v zemeljski energiji je namreč mnogo, mnogo 
civilizacij, katere vaše oko trenutno še ne zaznava, vendar jih tu in tam že vidite. Vendar, 
določene aparature pa vsekakor zaznavajo marsikatera mesta, katera prosto lebdijo nad 
vami, a jih vi skorajda ne zaznate.  
 
Vse je le v frekvencah. To je tisto, kar je bistveno in osnova.  
 
Vi kot zasnovniki, kot zadnje živeči, pa boste dobili največjo titulo. Predvsem zato, ker ste 
prav vi tisti, kateri ste omogočili razvoj različnim bitjem, da so se lahko vrnili, pretočili ali 
preprosto izselili.  
 
Vsa čast gre vam, kot zasnovniki. Zakaj?  
Ker, če ne bi bilo vas, kateri se trudite v duhovnemu razvoju ali pa v čustvenemu razvoju, 
da poslušate sami sebe in pričnete slediti tistemu toku, kjer se vaša energija obrača nazaj v 
srce in ste sočutni do narave, sočutni do sočloveka, sočutni do etra, do vsegá, kar vas 
obkroža in da zapazite vse skupaj, je to tisto nekaj, ker tudi, če se po duhovni plati ne 
razvijate, če občudujete naravo in dihate z njo, ste ravno tako v temu etru ali v temu mehu 
postavljeni za vzpon v višje razvojne energije.  
 
In vi, kot tisti, kateri ste zadnji porojeni in največ delate, prav zavestno postavljate energije 
k razreševanju, ste tisti, kateri boste častno povezali Nebo energij s telesom različnih 
civilizacij.  
In se zna zgoditi, da boste kaj kmalu zaznavali tudi različne civilizacije tu in tam, katere se 
vam bodo celo pojavljale. Vendar ne vsem. Le tistim, kateri bodo pripravljeni na ta proces ali 
na ta vzdig te energije.  
 
Zato je v temu času izrednega pomena, da predvsem poslušate sebe. Da čutite in 
spregovorite, kar želite spregovoriti. Ne dvomite v sebe in ne držite v sebi kar vas moti. Če 
vas kaj zmoti v zakonski vezi, v poslovni vezi ali v zasebni vezi, kjerkoli, do kogarkoli – morate 
spregovoriti, ker s tem dajete drugemu ali nasprotnemu polju možnost, da se ozavesti, da 
je kaj narobe oziroma, da mu daste možnost rasti. In zaupajte vase in govorite! 
Spregovorite! In premagali boste strah, kateri je osnova, kateri vas duši in nekako tudi leseni.  
Skozi to pa delate dobra dela ljudem, kateri stojijo. S tem jih prebudite, jih premaknete, da 
oni pričnejo spreminjati program. 
 
Zato bodite ozaveščeni in se zavedajte svoje lastne moči in strukture, v kateri pravzaprav 
tudi plujete. 
 
Zlata doba, v kateri se nahajate, je prav to – razrešitev, ločitev in osvoboditev. Osvobajanje 
ali tista postavitev, kjer se loči vse in gre točno tam, kamor sodi, je pravzaprav osnova ena 
Oseba na Zemlji, katera je živo žrtvovala svoje telo, da Smo Mi lahko pretakali in pretočili 
mnogo energij. Vi, kateri živite tukaj, v tem času in zavedanju, boste to doumeli šele tedaj, ko 
Ji boste dorasli, ko boste prešli na določeno stopnjo, ko boste lahko pod seboj vse in 
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vsakogar pogledali. Šele tedaj se boste zavedali svoje osvoboditve, svoje lastne zmage in 
zagotovo boste sledili soncu, srcu ali svojemu lastnemu Bogu.  
 
Bodite pozorni! 
V temu času, ko se spreminja frekvenca na Zemlji, jo spreminja prav planet Zemlje. Vendar 
zato, ker je umetno sprogramiran in postavljen v takšni smeri, da se spremeni zemeljska 
struktura ali zemeljsko telo. Vendar govorimo o planetu, ne o človeku.  
In osnova je, da se spremeni jedro fizičnega planeta ali materije znotraj v sistemu. Namreč, 
vaš planet je votel planet. Vaš planet ni kompakten, s celega zalit. Velika zmota in veliko 
zavajanje. Ravno tako, kot je v razvoju, kako je človek ali človeška vrsta se razvijala, kako ste 
pravzaprav prehajali, se preoblikovali in nekako postavljali. Zavajanje! 
 
Tisti, kateri postavljajo določena znanja vedó, da je marsikatera stvar laž, po kateri učite, 
učijo in bodo še poskušali učiti potomce in jih ustavljati v duhovni rasti. Vaša civilizacija je 
popolnoma zavedena, vendar le zato, ker je nad vami pred več kot 3.800 leti dobila 
dokončno zmago neka energija, o kateri Se Bom kasneje tudi sprehodil ali nekako Sebe 
preplul preko njih.  
 
Bodite pozorni! 
Dandanes se dogaja postopno razpadanje starega sistema. Ker se energija Zemlje 
spreminja, je val energije, bodite pozorni!, prišel, kot bi, kako naj vam opevam, da vam Bom 
čim bolj preprosto opeval, da Me boste razumeli? 
 
To je civilizacija, katera je s svojimi plovili dejansko pritegnila oziroma izpodnesla os Zemlje in 
jo izpodrinila iz prvotnega položaja. Ta civilizacija, katero ne Bom imenoval zato, da ne bo 
nastalo preveč strahu ali preplavljenega negotovega stanja, ker ne vesté ali ne poznate 
celotne resnice, Jaz pa vam v tem času ali v teh časovnih merilih ne morem vsega opevati, da 
boste razumeli, je pravzaprav tista, katera je izpodnesla nižino osi. S tem pa posegla v osrčje 
Zemlje. In civilizacije, katere se pripravljajo na izstop iz Zemlje, prav v planetu Zemlje imate 
kompaktne svetove, dragi moji, o katerih nekateri že veste kaj, nekateri pravzaprav nič.  
Ker je Zemlja votla in v Zemlji imate še dva sonca, katere skorajda ne poznate, je 
pravzaprav pripravljen čas, da te civilizacije pridejo na površje in pričnejo morda celo 
sožitno ali v simbiozi živeti z vami.  
 
In to je čas, kjer bo morda nastal veliki preplah. Vendar ne zato, ker je to nekaj novega, 
vendar zato, ker so vam zacenzurirali določene postavitve vladni možje, na v določenih 
vladnih državah, katere pa so vodili reptili. 
In vi niste prišli v kontakt z njimi, ker ste se jih bali, ker jih niste spoznali. Ker niste vedeli kdo 
so, kaj so in zakaj so. Ker so drugačni od vas. Vendar so prišleki pred vami bili prav oni v 
osrčju Zemlje. In ne vi. Vi ste nastali dosti kasneje od tistih, kateri so se poskrili in zakrili in 
spremenili Zemlje ali zemeljsko obličje.  
 
Civilizacija, katera je pomagala izpodnesti os iz Zemlje, je prisilila Zemljo, da spreminja 
svojo frekvenco. Ne bo se ustavila v samemu vibriranju, ne bojte se! Ne bo prišlo do 
eksplozije ali do vesoljnega poka, da bo Zemljo raztreščilo. Zagotovo ne, ker imate tukaj 
mnogo civilizacij, kateri pomagajo spremeniti raven energije v Zemlji.  
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Kaj to pomeni? 
To pomeni, da na ta način, ko se spremeni Zemlja, se spremeni obličje ali površje Zemlje. 
Se zunaj navidezno hladi Zemlja, znotraj pa leseni Zemlja. In življenje v notranjosti jedra 
teh civilizacij ni več možno. Zato bodo ta bitja, te civilizacije počasi prešle ven in iščejo 
rešitve, kako priti na površje Zemlje. Vendar, določena cenzura določenih podatkov iz strani 
vladnih državic, ne Bom opeval katere so, ker marsikateri veste in boste vedeli, kdo so, so 
pravzaprav tisti, kateri poskušajo skriti in prekriti.  
 
In ne le to! 
Te civilizacije se že pripravljajo na izpust iz Zemlje. Ko bodo te civilizacije iz Zemlje zapustile 
zemeljsko površje, se bo Zemlja močno spremenila. Morda se bo navidezno celo ohladila, 
vendar le zato, ker se bo v osrčju nekaj spremenilo. Ohladila se bo znotraj. Še bolj se bo 
ohladila in zaledenela znotraj, v osrčju Zemlje. In to pomeni, da, ker se bo znotraj hladila, 
se bo zunaj pregrela. In s tem se boste, dragi moji, pričeli množično povezovati 
medsebojno. In energija misli ljudi, vas moram pohvaliti, močno visoko vibrira in ste se še 
pravi čas zbudili, se ozavestili in prav masa ljudi, energije, dela na ozaveščanju Zemlje, na 
pretoku Zemlje, da se Zemlja osvobodi in ne zaledeni.  
 
In zakaj pravzaprav Sem Se ustavil prav na planetu Zemlje? 
Zato, ker je to planet, osnova, kjer so se iz notranjosti, iz, prav iz notranjosti globine Zemlje 
marsikatere energije že odmaknile. In plujejo, prav iz globin, vedno višje, vedno višje na 
površje Zemlje. In to mnogi zaznavate. Prav na površini Zemlje zaznavate energijo, katera 
vas kot včasih duši.  
 
Vendar, bodite pozorni! 
So energije, so energije, katere se začutijo do gležnjev, ko Zemlja rotira ali spreminja svoj 
položaj. To pomeni, da takrat zaznavate spremembo frekvence in se vam rahlo vrti.  
To je tista sprememba, kjer Zemlja spremeni frekvenco in istočasno jo prične spreminjati 
tudi človeška struktura. Ker ima telo svojo os, ravno tako, kot jo ima fizično telo planeta 
Zemlje, se spremeni planet Zemlje, se spremeni vaša os. Se pravi, istočasno se spreminja. 
Zato tu in tam zaznate, kot bi se Zemlja stresla, kot bi se Zemlja premaknila. In istočasno, 
ko se val energije iz strani določene civilizacije pospešeno vrši, se vaša struktura v telesu 
spremeni.  
 
Zato se ne bojte določenih sprememb. Te spremembe so pozitivne za vas. Zakaj? 
Ker skozi to, skozi to se vi prebujate, se vi medsebojno povezujete in končno ste pričeli 
medsebojno sodelovati. In to je tisto nekaj, s čimer ali zaradi česar se je Svetloba spustila 
nad vas, do vas in za vas.  
 
Nebesne energije, se pravi, Nebesne energije, katere nimajo kompaktnosti ali pa jo imajo 
in nimajo prebujene, se pravi, so torej Bitja, katera pomagajo vas voditi, ozaveščati in 
programirati, da sledite sebe, sebi v tej srčni energiji in da poslušate sebe. Bodite pozorni 
na to! 
Skozi to pa se medsebojno so pričele povezovati civilizacije z navideznimi kompaktnimi ali 
vmesnimi svetovi. 
 
Zakaj tako rad uporabljam ali opevam te vmesne svetove? 
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Zato, ker so ti vmesni svetovi ravno tako kompaktni kot vi, čisto sami, vendar jih vaše 
energetsko, miselno polje, telesna struktura ali možgan, preprosto opevano, možgan, ne 
zaznava, ker vam vse spi v možganu ali skorajda celi možgan je prazen in neuporaben. Ker so 
vas tako zaprli, vi mislite, da je le to stanje, v kateremu se nahajate, tukaj, kjer je vidno, 
vendar, potem za vaše oči nevidno.  
 
Ko boste dovolj vzdignili svojo frekvenco, boste medsebojno zapazili, da vas ljudje ne 
zapazijo. Prav opazujte to. Zakaj? 
Ker skozi to, se pravi, ko boste vi višje vibrirali, boste šli mimo osebe, prav bodite pozorni 
na to, vas mnogokrat oseba sploh več ne bo zaznala. Kot, da vas ni. Vi pa boste šli kot v 
svojemu svetu, v svoje misli, v svoji energiji, naprej in navzgor. In to je tisto, kjer peljete 
sami sebe v postavitev svoje lastne zmage.  
 
In ti vmesni svetovi, kateri so navidezno nekako vidni kot nevidni svetovi, le vibrirajo na 
drugačni stopnji ali pa nekateri imajo iz kompaktnih civilizacij, kot nekako prezrcaljeno 
energijo, misel, s katero se teleportirajo, premikajo in se deloma pojavljajo in jih zaznavate 
kot delno energijo.  
 
In dragi moji, vi, kateri se bolj duhovno postavljate in res zavestno gradite sebe v temu 
odnosu, bodite pozorni na to. Ker vedno bolj čutite energijo kot, da je ob vas, poleg vas ali 
kot zraven vas. Upam, da Sem našel pravi izraz.  
In vedno bolj boste začutili njihovo gostoto, ker se vam bodo postopoma približevali in se 
vam približujejo do takšne stopnje, da se boste vi počutili varne in dobro nekako očuvane 
ali nekako res začuvane.  
 
In to dela Nebo. Nebo vas pelje pravzaprav v smeri vaše strukture telesa, da pridete do 
svojega telesa, do lastnega jaza, do lastnega obraza, do lastne podobe, katera je skrita in 
zakrita.  
 
Vi kot zasnovniki vidite le skozi zrcalno podobo oči. Da ne boste mislili, kaj veliko vidite! Vi 
vidite preko zrcalne podobe. Srčna energija je tista, katera večinoma ima postavljene oči ali 
energije. Zato, ko pogledate človeka v oči, točno vidite, kdo je, kaj je in zakaj je ali od kod 
prihaja.  
 
TELO JE PROGRAM UJETOSTI 
 
In vi, kot zasnovniki, pa ste najbolj ujeti, najbolj obteženi in najbolj pravzaprav opeharjeni 
za vse. Zakaj? 
Ker je k vam in na vaša ramena, ker ste nevtralna energija, naslonjeno, naloženo ali 
podano vse, kar sploh ni vašega. In to je iz strani telesa. Telo nosi svojo karmo, svoje 
zapise, svoje postavitve. Telo je program. Program ujetosti in ne odpetosti.  
 
Zakaj opevam prav to? 
Telo je tista energija, katera daje možnost in priložnost, da se vi kot zasnovniki lahko 
izluščite in odmaknete od vsegá ali pa potonete v njihov svet in greste v njihovo globino, v 
razkroj ali potop ali po, v novo rojstvo novega vstajenja.  



 

 10 

 
Telo je namreč shramba zapisov vsegá, kar se je dogajalo v fazi neke materije ali nekega 
vsakdana. Na primer, da se vi sprehodite od tukaj do tja in nazaj, se pravi, se ves zapis, kar ga 
je naredila materija, zapiše in shrani v materijo.  
In v materiji se, izrecno poudarjam, shranjujejo zapisi, kjer je sodelovala fizična materija. 
Ne glede na to, ali je bilo to od moškega ali od ženske ali od koga drugega. Se pravi, telo se 
vedno v telesu shranjuje. Zato se tudi poškodbe shranjujejo v telesu, katere so se dogajale 
telesu. 
 
Zato bodite pozorni! 
Telo je Zemlja. Zemlja pa je drugi svet, drugi planet. Telo je namreč energija, katera 
nastane vedno, bodite pozorni!, vedno iz tistih energij, kateri ustvarjajo Zemljo.  
In, če dobro pogledate svoje telo, boste videli, da v telesu imate Zemljo. Vse rudnine, vse 
sestavine, katere ima tudi vaša Zemlja.  Ker ste vi Zemlja, ker je telo Zemlja, zato se tudi 
povračate nazaj v zemljo in v zemeljsko strukturo. Zato se povrnete kot v nekakšni prah ali 
energijo prvotnega vstajenja. 
 
ZEMELJSKE CIVILIZACIJE 
 
Kdo pa so pravzaprav to, Bitja, katera vstanejo iz Zemlje? To pa je tisto, česar se vi skorajda 
ne upate dotikati. To so različne civilizacije, katere so bile pred več milijoni, milijardnimi ali 
bilijonskimi leti izgnane zaradi svojih neštetih raziskav. Zaradi svojih neštetih hladnih 
poskusov, nadzora, programiranja ali spreminjanja telesne strukture. Se pravi, to so 
zemeljske civilizacije, katere so bile postavljene v različnih postavitvah. 
 
In, bodite pozorni! 
To je vedno tisto nekaj, izpušna energija ali odtočna energija, katera se vedno, vedno 
povezuje z energijo črnimi luknjami, črnimi prazninami. Katere so tiste, katere se vračajo v 
nič ali v prvotni položaj. Zato je Zemlja tudi nekakšna črna praznina.  
Zato je svet, o katerega ali v katerega Bomo deloma vstopili ali skorajda ga nič ne poznate ali 
ga boste morda bolje spoznali, še kako zelo izrednega pomena za vaše življenje ali vstajenje.  
 
Namreč, karma, katero pretakate, je zemeljska. Zapisi so torej zemeljski. Bitja, katera dajejo 
telo, so zemeljska. In vi kot zasnovniki ste znotraj, v telesu nevtralna energija, katera ima 
nalogo spremeniti, razbremeniti, razrešiti in biti odgovorna v končni opciji za dejanja, 
katera so povzročali drugi. Zato je duhovnost izjemnega pomena, da se skozi to pričnete 
zavedati svojega stanja, v kateremu ste.  
 
Telo ali zemlja je zemeljska energija, katera se daruje za vas. Katera vstane in vas hrani ali 
nahrani. Vendar ni nič drugega kot lupina, katera vas polovi ali to nevtralno energijo z vso 
Svetlobo ujame, zapre in lahko tudi ugonobi.  
In, če se zasnovnik, kot tisti zadnji živeči, ni sposoben vzdigniti iz svojega razumevanja in 
ne posluša samega sebe ali svojega jaza, vedno njegova energija na koncu vstajenja zdrkne 
v telo.  
 
Pazite to! 
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Kadar se zgodi to, zagotovo je vedno ločitev, ker duša odide ali del duše – poznate tri delne 
duše. Se pravi, odide, to poznate, skozi vaše reinkarnacije ali postavitve, se pravi, zasnovnik 
lahko potone v črevesno dušo. Črevesna duša pa je tista, katera se potem povezuje s telesno 
strukturo in tako vedno znova vas je več v materiji kot pa izven materije.  
In to je bila taktika reptilov ali reptilskih energij, kako pravzaprav priti do čiste izvirske 
energije in postali ste žrtev prav vi, čisto sami, kateri ste si upali ustvariti ali postaviti življenje 
na novo.  
 
Zato je izrednega pomena, da sledite sebi, ker s tem poslušate svoje srce in se ločite – ali 
sodite v Nebo in vam pomaga Nebo, ali pa sodite v telo in vam pomaga zemeljsko telo ali 
zemeljska energija.  
 
Zemeljska energija vas je več tisočletij grdo vzgajala in lovila in ugonobila. Zato so vas tudi 
zasužnjili, zato so vam tudi pobrali marsikatera znanja in marsikatere vede, ker ste skupaj s 
tem, ko ste vi klonili in niste šli pod Nebo, darovali vsa Bitja Nebesnega stvarstva 
zemeljskemu telesnemu strukturnemu delu. Zato imate vse skupaj v telesu in vse postane 
ujeto kot v nekakšen neverjeten klopčič ali zamotani klopčič vsegá, kar je tukaj nekako 
razjasnjenega.  
 
Ko pa se vi kot zasnovniki pričnete vzdigovati in se zavestno vzdigujete, greste proti 
Svetlobi. Ali greste proti Nebu ali greste proti civilizaciji ali greste proti svojemu fokusu. 
Greste iz tega klopčiča navzven.  
Takoj za njimi pričnete vleči svetlobne energije, ker gredo prav po težini. In, če vi zmorete 
premagati samega sebe v smislu, da podkorite ali podredite in podjarmite vse, kar je v tej 
strukturi tega klopčiča bilo, bodo vam sledili takoj tisti, kateri so po višini nekako vam 
trenutno podrejeni in vam pomagajo in vam pričnejo prišepetavati. Vam pomagajo odpreti 
telo. Vam pričnejo pripeljati določene angele nad Zemljo, potem Višja vodstva. In tako 
postopoma gradite sebi na neki nezavedni ravni. In tako vedno bolj sije vaša koža ali vaše 
telo. Na to bodite izredno pozorni. 
 
PROGRAM GLOBINE IN NIŽINE 
 
Tisti pa, kateri se zavestno odločajo za program globine in nižine, se pravi, pa se povezujejo 
z zemljo oziroma s telesom. To pa so energije, katere ves čas dajejo nadzor. Ves čas vam 
dajejo strah. Ves čas vam dajejo obup. Ves čas vam programirajo in vam secirajo v 
notranjost telesa nekaj, kar vas vleče k tlom.  
 
Zato bodite pozorni! 
Ko se vi za nekaj odločite, je vedno tako, kot bi zemljo zanihali, kot bi vam izpodmaknili tla 
izpod nogá. Potem ne veste, ali ste se odločili prav ali ne in ne veste, kako boste sploh 
prestopili pot, katera je pred vami in ne za vami. Takrat se te energije iz globine pričnejo 
pripenjati k vam. Zato zaznavate strah vedno iz globine, prav izpod podplatov ali še večje 
nižine, da prodre navzven in navzgor do vas. Tako strah kar naenkrat pride do vas, ne, da bi 
ga hoteli, ne, da bi ga želeli in vas prične manipulirati. Vas prične nekako balansirati. Vas 
spravlja v dvome ali v skušnjave.  
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Vendar, v temu času, ko se vi duhovno odpirate, po kakršnikoli tehniki ali le sledenju srca, 
srčne energije, se odpirate. Ne da bi hoteli ali želeli se tisti, kateri se odpirajo zgoraj, 
pripenjajo na telo. 
 
Sedaj pa bodite pozorni! 
Ko Sem vam predhodno opeval, da na Zemlji ali v globini Zemlje se spremeni, spreminja 
energija ali življenje, Bom čisto preprosto opeval, njihova energija teh civilizacij prodira 
višje in se svetovi medsebojno, kot bi se položili drug nad drugim, povezujejo. Med te 
svetove sodijo tudi vaša trupla različnih oblik, če jih nimate pobrane. Te energije postajajo 
vedno bolj kompaktne in vedno višje prodirajo v vas. In jih zaznavate. Ne le v gležnjih, 
včasih celo do medeničnega dna.  
 
In zato bodite pozorni!  
In to je energija, katera zaduši ljudstvo. In to je kot polja, v kateremu se nahajate. Zato to 
tudi zelo vpliva na vaše razpoloženje, ker te energije se vedno višje vzdigujejo. Naenkrat 
bodo prišle do vašega uma in razuma in potem prešle ven iz Zemlje.  
 
Te energije ali to polje mora izstopiti ali vstopiti v drugo frekvenco. Si predstavljate?  
Kot bi iz jedra Zemlje, kot bi iz osrčja Zemlje začelo izstopati neko energetsko polje, se 
povezovati in vzdigovati. Vedno višje. Vedno višje. In v sredini ste prav vi. Prav telesna 
struktura. In to vas spravlja v skušnjave, v preizkušnje. Zakaj? 
 
Ker v temu polju so bitja. Bitje teme ali izgubljenega ali pozabljenega stvarstva. Nihče jih 
noče imeti ob sebi. Nihče jim ne daje priložnosti vnovičnega reinkarniranja. Zato se 
povezujejo in so se povezovali z različnimi civilizacijami tukaj spodaj, pod vami in ne z vami.  
 
V temu času pa prehaja to polje nad vami, zato ga boste zaznali. Včasih prav, včasih prav, 
kot bi vas v medeničnemu dnu nekaj stiskalo ali prelivalo. In vedno višje bo to polje 
izstopalo in na koncu bo izpustilo vas, ker vaša avra vibrira na določeni stopnji, to polje pa 
prehaja navzven.  
 
Vendar, to ne bo v enemu ali dveh dnevih, vendar v treh ali šestih letih. Vendar tisti, kateri 
vzdigujete frekvenco oziroma se povezujete z Nebom, je tako vaša energija kot bi se 
razblinjali in se ta gostota več ne sprijema z vami.  
 
Vendar ste z žalostjo ali z grozo že zapazili, kako se nekateri drugi ljudje vedejo do vas. 
Kako so eksplozivni. Kako so nepotrpežljivi. Kako nihajo v svojih odločitvah. Vendar le 
zato, ker se niso odprli Nebu, vendar Zemlji.  
In takrat se ta energija takoj oprime telesa in polje vibrira višje. Tisti delež, kateri pa je pripet 
na telo, pa je v skušnjavi, preizkušnji in v lastnih dvomih. Takrat iščete, iščejo in bodo še iskali 
razloge zakaj ne in ne zakaj da. Iskali bodo razloge, da se vam postavijo nasproti, da vam 
nekako nasprotujejo ali pa, da vam nekako tudi delajo slabo. 
 
Vendar, bodite pozorni! 
Ker se Nebo in Zemlja ločujeta in so že tako energije postavljene, da ne bo več simbioze, ker 
gre enako k enakim, je pomembno, da se zavedate tegá, da nekateri boste še vedno, ne 



 

 13 

glede na to, kako se boste trudili in zavestno postavljali program, morda celo bolj čutili te 
zemeljske energije. Vendar boste tudi večjo težo ali breme čutili na sebi.  
 
Vendar, imate srečo!  
Ker se to polje masovno vzdiguje in bo svoje deleže potrgalo iz posameznikov, tudi, če so 
se sedaj odprli za to globino, se pravi, bo to polje samo po sebi ali bitja, katera sestavljajo, 
kot zlivanje reke v neko energijo, se pravi, potrgala sama sebe iz fizičnih ljudi in tako se bo 
telo osvobodilo. 
 
Takrat boste res čutili, da imate lažje noge. Vendar vam bo tudi ravnotežje malce, bolj 
tako, na delikatnemu področju. Boste morali biti kar pozorni in previdni, da ne padete. 
Zato je mnogo takšnih ljudi, kateri že tukaj imate težavo z ravnovesjem. Tudi zaradi tegá, ker 
to polje vibrira ali nekako tu in tam tudi se pretaka preko vas.  
 
ČRNA LUKNJA 
 
In ne le to! 
Nebo in Zemlja ne bosta nikoli združena. Nikoli! 
Zato se morate zavedati, da telo bo šlo v črne energije, v črno strukturo ali v črno luknjo v 
vesolju. Tisti, kateri pa se vzdigujete, razmišljate in sočustvujete, pa boste povezani s 
svetlo luknjo ali s svetlo eksplozijo, katera bo pripeljala človeštvo k določenemu 
razsvetljenju ali razsvetljenstvu. Upam, da dejansko zelo razumljivo obrazlagam. 
 
In na ta način se bo telo energije, katere niso vaše in niso za nič uporabne in jih nihče ne 
uporablja, se bodo na koncu zlile v črno luknjo oziroma v črno energijo, kjer jo bo vesolje 
posesalo oziroma spraznilo. Te črne energije se shranjujejo v posebni energetski komori kot 
v zaprtemu prostoru. To je tako zaprt, vakuumiran svet, kjer se energija nevtralizira in kjer 
potem lahko pride tudi do eksplozije in energija postane brezmiselna energija. In to je nekaj, 
kjer se bodo črne luknje počasi razgradile, razprle oziroma odpočile. 
 
Mnogo je energij, katere so miselne in imajo spomin. In vse se steka v to luknjo, v ta prehod. 
In na oni strani se veča gmota energije. In ko bo dosegla določeno stopnjo energije, tako kot 
bo Svetloba dosegla svoj balon ali svojo stopnjo energije svojega prostora, bosta odplaknila 
drug od drugega. In temna energija bo počasi prenehala vibrirati. In počasi bo izgubila moč 
nadzora in se počasi raztopila v nevtralno energijo, ničelno energijo in bo ostala kot vakuum 
okoli vsegá.  
 
Tako je to nekaj, kar je za bodoči čas.  
Zato je izrednega pomena, da se vi v času človečanskega razvoja zavedate teh sprememb, 
katere bo telo še kako zelo čutilo. Vendar se ne bojte! To je nekaj, kar vam daje končno 
tisto svobodo, o kateri in po kateri hrepenite. 
 
Vendar, ta Nebesna energija je tudi struktura. Moramo opevati, da je pravzaprav 
zemeljska energija v marsičemu pristopila in se pokorila strukturi Neba ali Višjim 
energijam. Zato so pričeli tudi sodelovati vam v prid. Na ta način pa bodo tudi angeli dobili 
bistveno večje pozicije in moč preoblikovanja vaših misli oziroma moč nad tistimi, kateri so 
šele v začetku svojega duhovnega razvoja.  
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Saj poznate, da se angeli delijo na več različnih plasti oziroma na več energij. So bitja Zemlje 
oziroma angelska bitja Zemlje in so bitja Nebesnih energij ali angelska bitja Nebesnih energij. 
To so različna polja.  
Vendar, ni pomembno, kakšno je telo ali fizično bitje navzven videno. Pomembno je, kaj 
čuti in ali začuti lastni utrip, lastnega bita in lastnega duhá.  
 
Mi Smo bili eni izmed prvih civilizacij, katera je med sebe in do sebe sprejela tudi prve 
hudiče. To je bilo že več kot tri tisoč desetletij nazaj. Vendar, zakaj? 
Ker so premagali svoje mišljenje oziroma svoje programe. Ti hudiči so bili res drugačni od 
vseh nas in so bili res kot mali patuljčki, do katerih smo imeli spoštovanje. Vendar, le zato 
Smo jih izpuščali in jim dopuščali življenje v simbiozi z nami, ker so bili čutni, ker so začutili in 
pričeli slediti sami sebi in svoji srčni energiji. In so pričeli vzljubljati. So pričeli ljubiti. So pričeli 
ceniti. So pričeli spoštovati in pričeli živeti v simbiozi z nami.  
 
Marsikaj se da spremeniti, če se energijo misli prebudi in se jo ozavesti, kam naj se obrne, da 
najde svojo nit. 
 
NIT SREČE JE V SRCU, V SRČNI ENERGIJI 
 
Vaša nit sreče je v srcu. Ne v mislih! V srčni energiji. 

 
Namreč, v središču srčne čakre je pravzaprav takšna linija, kot tanka linija 
ali nit, po kateri se čakra navidezno prizemlji ali gre v to osrčje.  
 
 
 
 
Ta tanka nit pa se privezuje, tako zadaj, prav v takšnemu delu srčnega 
prekata, kot bi se pod nekakšnimi bezgavkami znotraj zapela in je 
nekakšen zatič.  
 

 
Iz tega zatiča pa naprej, okoli vaše srčne materije, nastane energija. Energija večih niti, 
katera ima na koncu kot nekakšne fižolčaste ali krogličaste energije, katere pa oddajajo 
znova nove energije, katere se prepletajo. In tako se dela vakuum okoli vašega srca.  
V temu vakuumu pa imate določeno svetlobno energijo čustvene naravnanosti, katera 
vam daje milino, toplino ali vašo karakterno podobo.  
 
Nad vsako takšno pajčevino ali energijo pa je sesalno bitje, katero vse življenje sesa in 
cuclja in s tem poganja energijo srca. To pa niso nič drugega kot mali vampirčki ali 
netopirčki. In dejansko je to nekaj čisto drugega od vas. In vidite, da se dejansko da v 
simbiozi živeti in vzljubiti. Vendar, oni so pred nedavnim delali še po nagonu ali po 
programu, kateri je bil postavljen. 
 
In pazite to!  
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Kaj ste storili vsi vi, kateri ste se pričeli obračati k srčnosti, sebe opazovati, sebe morda celo 
nadzorovati ali zapaziti?  
Ste pričeli oddajati od znotraj, od srčne energije drugo frekvenco. In ta frekvenca je tako 
kot razpršena energija svetlobe. In vsaka nit je tako kot laser, kot las, kateri pretrga vsako 
energijo znotraj. In tako ste okužili s to svojo milino in toplino te netopirčke ali vampirčke, 
kateri so rasli z vami in kateri so skozi to začutili srčnost. 
Skozi to so oni osvojili program sočustvovanja ali čustvene naravnanosti. Ker pa so oni 
povezani naprej z drugimi bitji in ker so oni njim najnižja globina, so jim oddali frekvenco 
čutne naravnanosti, se pravi, so tudi oni osvojili, zaradi vas, ta program in so pričeli biti 
sočutnejši, kot si vi sploh upate misliti.  
 
In vsi tisti, kateri so sodelovali v bazi srčne energije, imajo čustva. Tisti, kateri so pripeti na 
možgan, nimajo čustev. So le programi.  
 
In vi ste tisti, kateri spreminjate svet v sebi in hkrati svet okoli sebe. In, ko bitje takšno 
dozori, zmore zapustiti vas oziroma vsi tisti, kateri ste določene netopirčke po določeni 
tehniki odstranili, ste vrnili to energijo kot nekakšnega priseska, da so druga bitja ujeta ali 
privita k vam, ste jih izpustili, so ta bitja podložna vam.  
In več bitij kot osvobodite, težje vam morda v nekemu momentu bo ali je, ker se čutite v 
telesu prazni. Ker nimate več tistih privržencev, s katerimi ste sodelovali. Večja je svoboda 
Bitij, kateri sodelujejo z vami in več privržencev imate, kateri vam pomagajo in sodelujejo z 
vami.  
 
Vendar, pazite! 
Tisti, kateri ste, so in bodo zavestno odstranjevali te netopirčke in niso skozi življenje 
osvojili čustvene naravnanosti, se bodo te energije še vedno pripenjale nazaj. In ta energija 
je sprogramirana tako, da se bo odmaknila od vas takrat, ko srčna misel tudi pride.  
 
Zato vsi tisti, kateri delate pranske vaje in delate kristale, kjer ste si osvobodili reptile in ste 
se jih dejansko znebili, vas oni več ne preizkušajo. Se pravi, in ste si odstranili tudi bodalo, 
kjer ste imeli pripeto in vpeto Svetlobno energijo ali Svetlobno bitje, ste si odstranili okovala, 
ste takoj tisti, kateri nadvladate telesno energijo.  
Vendar, če niste srčni, vas ta energija ne bo spustila in vas bo vedno bolj stiskala ob vas, da 
boste vi osvojili program srčnosti in čutnosti, ker boste s tem spremenili sebe in oddali 
signal, okužili bitja s to svetlobo ali ljubeznijo in tako njim vrnili njihovo nižino. In tako se 
bo svet na Zemlji sprostil, umiril in pomiril.  
 
Vendar se morate zavedati, da vsi tisti, kateri delate Nebesne tehnike, ne gredo v sklopu z 
zemeljskimi tehnikami. To so ločena področja. In, ko boste vi dorasli temú, boste točno 
razumeli, prav začutili boste, da ste prerasli Zemljo, boste Zemljo samodejno tudi izpuščali.  
 
Zato tisti, kateri se imate namen graditi po Nebesnih energijah, poskušajte delati le 
Nebesno strukturo. S tem boste naredili hitrejši preskok. Hitreje se boste zgradili. Hitreje 
se boste osvobodili. 
 
In, pazite to! 
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Vsako bitje, katero se ne vrne nazaj v civilizacijo, ostane v bližini z vami. Ali pa, če se 
poveže v civilizacijo, lahko pripelje svoje telo, fizično telo v bližino vas in sodelujete lahko 
tudi s civilizacijo.  
Vendar, to so bitja, katera bodo naredila vse, da bo vam v prid, da se boste osvobodili, 
razrešili in da na koncu dobite največjo čast Razsvetljenstva prav vi, kateri ste zasnovniki v 
temu življenju.  
 
In Zemlja in Nebo ne bosta nikoli več združena, ker suženjstva, ujetosti ali simbioze več ne 
bo. Bodočnost se skriva v tistih ali pri tistih, kateri so zmagovalci. Zmagovalci so pa energije 
Svetlobe, Luči, Razsvetljenstva ali Nebesnega dotoka.  
 
Zato se zavedajte!  
Vsi tisti, kateri dvomite in ne veste, ali je ena ali druga stran, počasi bo Zemlja odšla proč 
od vas. Energija se bo spremenila. Ne bo se to zgodilo čez noč, vendar že opažate prve 
spremembe. In zato, dragi moji, gradite se po strukturi Nebesnih struktur, ker s tem 
pomagate sebi in pomagate svetu okoli sebe. To pa je tisto, kjer šteje in obšteje.  
 
In ne le to!  
Da se dotaknem le še trenutka, kaj se dogaja z bitjem, katerim male deleže, kateri so vpeti v 
vas, vrnete k njim nazaj skozi različne programe? 
Ta bitja dobijo v sebe srce. Utrip. V trenutku pričnejo biti ali bitje energetskega polja in 
postanejo bitje simbioze. Ne le sami s seboj, ne le v simbiozi z vami, vendar z 
Najmogočnejšo Energijo Življenja ali Vstajenja – Bogom, Božanstva ali Energijo Življenja. To 
pa je Mati Narava.  
 
Skozi to se spremeni misel do Narave. Skozi to boste tudi vi, kot človeška rasa, spremenili 
pogled na naravo. Pričelo vas bo masovno marsikaj motiti, kar vas do sedaj ni motilo. V 
trgovine ne boste več tako hodili masovno, kot ste hodili, ker se boste pričeli zatekati k sebi, 
predvsem pa zato, ker vas bodo ta bitja pričela programirati in peljati, ker bodo videla širino.  
 
Zato boste marsikateri zaznali velika Bitja ob sebi, ker bodo prosto lebdela in vas  
občudovala, z vami sodelovala. S tem pa boste dobili tudi nadzor ali varstvo. In ko 
osvobodite takšna bitja, ta bitja naredijo vse, da vam v prid, v času živega življenja tukaj, v 
temu trenutku, pogostijo, vas pocrkljajo in vas predvsem spoštljivo sprejemajo. 
 
Ko boste nekako dorasli tej energiji, boste vedeli, da je vse povezano. Vendar, da nikoli Nebo 
in Zemlja ne bosta več združena, ker nikoli več ne bo telesa, kjer bo v enemu telesu ali v eni 
skulpturi ulovljeno in polovljeno marsikaj.  
In, če gledate po prosti logiki, se pravi, bolj, ko se razvijate, višje vibrirate, več odhaja, več 
osvobaja, več sprogramirate, več srčne energije oddajate, se pravi, je to razvoj, v katerega 
Zlata doba pluje in po kateremu se boste vi rešili in razrešili.  
 
In zato ste najpomembnejši člen na Zemlji in nikakor ne povezujte Nebesa in Zemlje. Zato 
se ne prizemljujte v zemljo, ker iz Zemlje izstopa in prihaja val udarne energije, kateri tu in 
tam že oplazi marsikoga, vendar to je vaša zmaga.  
 
Nebesne energije delajo vse, da boste vi srečni in ne nesrečni.  
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VLOGA LANE V OSRČJU VSEGÁ 
 
Kakšno vlogo pa ima Naša Mala Lana tukaj, v osrčju vsegá? 
Je edina, katera se je upala postaviti Bogu Božanstva nasproti in zahtevati za vse vas na 
Zemlji edinstven položaj, katerega se boste zavedali, ko pride določen čas.  
Zato imate možnost razcveta na Zemlji mnogo večjega, kot si sploh upate misliti. Celo ribe 
bodo dosegle višjo energijo, zato pazite, kako boste bili in bili v življenja v vodnih energijah 
oziroma do čisto preprostih alg, jih boste začutili, kar jih prej niste začutili. Začutili boste 
misel, ljubezen, energije rib, kar je prej niste začutili, ker je skozi to, prav skozi Lanino telo, 
bilo odprto Nebo in Zemlja v globino vodovja in še marsikaj. 
 
Tako, da, ni pomembno, Kdo Je, Kaj Je in Zakaj Je. Pomembno je, da osvojite in začutite, kdo 
ste vi in da pričnete slediti sami sebi, ker pot je odprta. Od vas, od posameznikov pa bo 
odvisno, ali boste zapluli v oblak te globinske energije, katera prihaja navzven. In tudi Biblija 
vas opozarja, katera je pisana že pred več tisočletjem, da bo na koncu več lažnih bogov in le 
eden bo pravi Bog.  
 
Pravega Boga ne morete videti. Pravega Boga lahko začutite ali vzljubite. 
Vendar, kako ga boste začutili ali vzljubili, če sami sebe ne ljubite in ne spoštujete?  
 
Zato je vse v programu, da vzljubite sebe in sprejeli boste svet okoli sebe. Spremenili boste 
mišljenje in marsikaj boste tudi dobili in pridobili.  
 
Sedaj vam Bom privoščil malce odmora. Odpočijte si. Spočijte se. Potem pa se bomo vrnili 
nazaj.  
 
Lepo pozdravljeni. 
 



 

 18 

VPRAŠANJA IN ODGOVORI 
 
Takole. Le še trenutek.  
Takole. Končno se lahko nekako zopet povežemo nazaj. Malce zapletov, vsekakor, je vedno 
dobrodošlih, tako, da se malce nasmejemo tudi Mi iz naših smeri, ker kaj takega pri nas sploh 
ne poznamo. Pri nas ne uporabljamo takšne vrste komunikacije kot pri vas, vendar zagotovo 
boste tudi vi kaj kmalu dosegali takšno stopnjo, da morda sploh ne boste potrebovali toliko 
vmesnih aparatur. Zagotovo ne, kot Me Nekdo popravlja. In to je tisto, kjer se Bomo potem 
morda bolj sproščeno lahko pogovarjali, sodelovali in lažje bo za vse. 
 
Takole. Ponovno, ponovno lep pozdrav vsem vam, kateri ste se odzvali in nekako prešli tudi 
nazaj v drugi del tega druženja. In ta čas je pravzaprav namenjen vam. Tako, da, dragi moji, 
kdo bi pravzaprav povprašal prvi, na kakršnokoli temo ali tematiko si pravzaprav želite ali 
pogledati vpogled? Izvolijo. 
 
»Lepo pozdravljeni. Jaz se opravičujem za težave. Jaz bi se vam danes najprej rada iskreno 
zahvalila za vso vašo pomoč in vodenje. Za vse blagoslove in daritve, ki jih namenjate 
vsakemu članu v naši družini. Hvala vam, ker nekako skozi vsak dan postavljate, kakorkoli 
se že vidi, stvari na pravo mesto in se vam priporočam tudi za naprej za vašo pomoč.« 
 
Vsekakor ponižno sprejemamo vašo zahvalo in vsekakor Bomo pomagali tudi naprej. 
 
»Če smem, eno vprašanje? V zadnjem času sem imela v nekih videnjih eno posebno 
Energijo, čudovito, in sicer belega krilatega konja. Povabljena sem bila na neko potovanje. 
Dvakrat, v različnih, bom rekla, konceptih. Nekako se mi je ta Energija pokazala tudi v 
zadnjem času na zelo posebne načine. Pa me zanima, če lahko mi poveste kaj o tem? 
Hvala.« 
 
Tisti, kateri uporablja oziroma nekako tudi sodeluje preko konja oziroma preko belega 
energetskega toka, je pravzaprav Nekdo, kateri je kot Višji vodnik in je Tisti, kateri sodeluje 
tudi z vašim instinktom. Zato bodite pozorni na njegov pogled oziroma fokus. Preko oči se 
povezuje z vašim instinktom. Vaš instinkt se povezuje z vašo podzavestjo in potem v 
notranjosti direktno z vami. Tako se nekako prezrcali oziroma sprojicira. Vendar je to nekaj, 
kar boste še zaznavali. Vendar, to le zato, ker zavestno sebe gradite v temu konceptu in 
delajte to še naprej. Kaj kmalu boste zaznali morda tudi kakšno energijo živali tudi v bližini, v 
prostoru ali kaj takega. Vendar takrat, ko boste pravzaprav dozoreli.  
Vendar, to je tisti del, kjer se tudi Višja energija prične spajati z vami. Vendar je to v pozitivne 
smeri.  
 
»Hvala lepa.« 
 
Prosim. 
 
»Najlepša hvala za vse stvari, za daritve in vse, kar se dogaja pač moji družini. Eno 
vprašanje, osebno. Danes ponoči in pa isto eno noč pred zadnjim predavanjem sem imela 
zelo čudne, take nenavadne sanje. Ne preveč prijetne. In me zanima, a je to v povezavi s 
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tem, kar je bilo pač, predavanju o teh prebujenih energijah in je pravzaprav to del tega, kar 
sem jaz zaznavala skoz v tem sanjskem svetu?« 
 
Ne. Pri vas je pravzaprav neki moški imel neko energijo razmišljanja o vas. Vendar je nekaj 
poskušal narediti nad vami, vendar vse neuspešno. Če ste morda zaznali, se je potem 
energija kar stopila oziroma kar raztalila in odplaknila od vas. Tako, da, to je tisto nekaj, kjer 
ste vi dejansko bili v ovoju. Se je pa dogajalo prav iz strani fizične materije. Nekdo je poskušal 
nekaj narediti nad vami, vendar neuspešno. Tako, da ne vidim, da je karkoli vstopilo ali 
nekako prešlo v vas.  
 
»A je zaradi tega se tudi moj sin, v bistvu istočasno zbudil, kot so bile te sanje?« 
 
Da, ker je to bilo namenjeno vam in ne njemu. Vendar, ker je njegova energija tudi povezana 
z vami in ker dobesedno dihate v simbiozi, je pravzaprav tudi on to zaznal. Vendar, tudi v 
njega, tako kot vidim, ni nič vstopilo. Vendar je pa vsekakor moteče bilo v prostoru.  
 
»Hvala.« 
 
Prosim.  
 
»Lepo, lepo pozdravljeni. Hvala vsem Energijam, ki so danes omogočile, da sem tukaj z 
vami. Hvala še enkrat vam. Vprašanje pa imam – konec meseca imam kar en visok podvig, 
dobesedno visok in me zanima, kaj, na kaj naj bom takrat pozorna, ko bom v tisti višini? In, 
če me ta oseba, s katero imam podvig, zelo povezuje? Če je to res? Če res čutim to 
povezavo? Če imava povezavo?« 
 
Ta oseba je moška oseba in ni ženska oseba. Vsekakor nosite drug od drugega deleže. 
Vendar, tudi ta oseba se je izredno spremenila, tako, da zna biti na vaši strani. Vendar ne 
vidim nekaj slabega.  
Bodite pozitivno naravnani. Vendar, ta energija še potrebuje določen čas. Vendar vam zna 
tukaj nekaj dobrega doprinesti. Ne vidim ravno ta, tisti določeni datum ali dan. Vendar, v 
zelo kratkemu času bodo tukaj neke spremembe. Vendar vam, kot vidim, vsekakor v plus.  
 
»Vprašala bi še samo, ker je to višina, v kateri, skozi kateri svet padam takrat?« 
 
Da. 
 
»Hvala vam.« 
 
Prosim. 
 
»Lana in Gospodje, najlepša hvala za vse daritve, za vse – pomoč, podporo in navdihe, ki 
jih dobivam od vas. Imam eno osebno vprašanje zdaj. Kolegica je šla v tujino k nekemu 
zdravitelju in je tam, ki dela tudi z Bitji Svetlobe in je za mene prinesla menda nazaj nekaj, 
kar naj bi jaz v bistvu zdaj jemala. In preden to, pač, se odločim dokončno, sem želela z 
vami videt, ali je to za mene ugodno, a je to prav, ali je, ne?« 
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Poglejte. Jaz vam svetujem, da vedno, karkoli dobite ali nekako dobite v dar, podarjeno, tako 
ali drugače, vedno poskušajte začutiti, se pravi, sama sebe moment, ko vam je bilo 
podarjeno. Kadar ste se nečesa res razveselili in ste to, kot predmet ali darilo, dobro začutili, 
se pravi, zna biti to zelo dobro za vas.  
 
Vendar, kot vidim, nekaj časa znate to imeti. Potem pa boste pričeli kar prestavljati ali 
premikati, ker vas bo pričela energija motiti. Saj poznate, da se na predmet oprime določena 
energija. Vendar vam zna ta predmet nekaj časa biti kar v oporo oziroma v podporo.  
Jaz ga ne bi zavrnil ali kar tako nekam odstranil. Vendar, pustite ga v bližini toliko časa, dokler 
čutite, da nekako dihate ali sodelujete z njim. Ko ga boste prerasli oziroma boste prerasli 
energijo oziroma boste nekako začutili, da ta predmet ni več primeren za vas, ga boste tako 
ali tako pričeli kar nekako premikati oziroma vas bo pričel motiti. Takrat ga dajte v drugi 
prostor, kjer se vi veliko ne nahajate in dosti kasneje boste videli, kaj boste naredili. Ali ga 
boste naprej podarili ali pa ga boste kam drugam odsmerili ali podstavili. Boste videli, kako. 
Vendar, trenutno vidim, da to lahko še imate. 
 
»Se pravi, lahko? V bistvu gre za nekaj, kar bi jaz jedla, v bistvu konzumirala, a ne.« 
 
Da. Da. 
 
»In je kompatibilno s tem, kar jaz delam resno, pač, redno vaje, vse, ki jih pač, so 
namenjene meni, da se čistim …«  
 
Da. 
 
»… po vaših navodilih.« 
 
Da. Da. Tako. 
 
»Hvala lepa.« 
 
Tako. 
 
»Gospodje, lepo pozdravljeni. Pa zahvaljujem se vam za vsa – podporo in daritve, ki jih 
prejemam od vas. Imam pa eno vprašanje. Se mi je kakšen mesec nazaj, se mi je zelo čuden 
dogodek zgodil. Pa s kolesom sem se vozil in je pred mano, kot bi zanalašč, golob, pod kolo 
se mi, pač, in sem ga povozil, ne. In zdaj me zanima, nisem imel sploh variante, da bi se 
ustavil, ne. Zakaj se je to zgodil, ne? Samo, če je mogoče?« 
 
Poglejte, kaj se je dogajalo. Nekdo je dobesedno prijel ptico in jo zalučal pod vas. Vendar, le 
zato, ker je ta ptica vibrirala na vas in vas je nekako dobro sprejemala. Vendar, to so bitja, 
katera se mnogokrat ukvarjajo z ubojem določene živali, da, pazite to!, ko vi zavestno ali ne 
zavestno nekako poškodujete do odhoda to žival, katerokoli, se pravi, se tisti, kateri je 
povzročil zalučaj in nima materije, lahko pretoči v fizično materijo usmrčene ali umorjene 
živali, če se sploh smemo tako pogovarjati, ko pa veste, da energija nekako le spreminja 
svojo obliko. Se pravi, se on zlije v ta svet in, če se vi srčno odprete oziroma dejansko 
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začutite to živalico, jo mnogokrat posesate v sebe, v svojo avro ali v svoje telo. Zato imate 
velikokrat občutek, da vas potem tudi kar majčkeno zaduši.  
 
Takrat, tudi, če se peljete, še to nekako vas spomnim ali opomnim, kaj narediti. Ko tudi, ko 
se peljete mimo živali, katere so že povožene na samemu cestišču ali kaj takega, boste 
višje in višje frekvence zaznavali, ker se boste duhovno tudi razvijali. Takrat se vam bo 
pričelo, prav njihova energija, katera izpušča ali zapušča telo, pričela oprijemati vas. 
Posesali jo boste v sebe.  

 
In jo potem, le nekako izkašljajte. Vendar, zavrtite to grleno čakro in skozi to 
se boste izkašljali in izčistili to živalico ali to energijo, navzven. 
Skozi to pa jo tudi transformirate naprej. Skozi vaše telo se bolehna žival ali 
povožena živalica dejansko transformira naprej. 
 

Pri vas se je dobesedno pripela na to. Vendar jo imate še pripeto na energijo zunanjosti. 
Tako, da poskušajte, ob priliki, ko boste popolnoma sproščeni, le pomisliti na tisti trenutek in 
zavrtinčite to grleno čakro, čisto na rahlo, počasi jo zavrtinčite in se boste izkašljali. In ta 
energija te živali bo izpustila ali zapustila tudi vas. 
 
»Hvala lepa.« 
 
Prosim. 
 
»Imam pa še eno prošnjo, če mi lahko mogoče? V službi se je ena oseba poškodovala, pa 
ima ta teden operacijo. Če bi mogoče lahko kakorkoli pomagala ali pa, da ne bi do kakšnih 
zapletov prišlo?« 
 
Tukaj ne vidim ravno vse dobro. Vendar, Bom poskušal kasneje odposlati nekaj Odposlancev, 
pa Bom videl, kaj lahko za to osebo naredim. Vendar, ta trenutek vam ne morem nič 
obljubiti. Moram se pogoditi z njegovimi vodniki oziroma od te osebe vodniki in tremi 
usojevalci. Kot vidim, so povezani z njim. In na podlagi tegá Bom videl, kaj lahko naredim. 
Vendar, vsekakor se Bom potrudil za to osebo. 
 
»Hvala lepa.« 
 
Prosim. 
 
»Lepo pozdravljeni in hvala za krasno temo danes. Me pa nekaj zanima. Mi zasnovniki, ki 
živimo sedaj v zadnjem, zadnji, ko se konča vstajenje, ne, glede na to, da smo mi naj, 
najmanj živimo v našem telesu. Koliko bitij si potem lastijo to življenje?« 
 
Uuuu… 
 
»Vsi, ne, ne samo?« 
 
Poglejte.  
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Če si predstavljate telo, da je lupina ali prostor, neki 
prostor, življenjski prostor, v kateremu so morda tako 
veliki deleži z ocentrom ali osrčjem v notranjosti, se 
pravi, energija, katera je lahko tako zelo drobno mala, 
jo skorajda vaše oko ne zaznava in je pripeta navzven, 

tudi na vašo poro.  
 
In če bi pogledali, koliko por imate na telesu, toliko bitij imate skupaj poveznjenih, kateri vam 
gradijo in vas vakuumirajo v eno celoto kompaktnega telesa.  
 
Preko 3.895 ali 90 bitij pa je nekako osnovnih ali v neki gmoti postavljenih na eno življenje, 
da se za njih postavijo ali razporedijo te življenjske situacije tako, da se oni osvobodijo 
določenega zapisa, preko katerega osvojijo neko, kako naj se izrazim?, normalno energijo 
ali moralnost, hvala. Se pravi, skozi moralnost začutijo dotik. Skozi dotik začutijo čutnost, 
srčnost in na koncu tudi pripadnost. 
Se pravi, to je neka osnova energije. Tako, da na eno življenje običajno, če se srčna energija 
odpre, lahko osvobodite preko 3.850, 90, nekako tako, živih bitij. To pa je kar zelo, zelo 
veliko. Zato ste tudi vesolje v malem.  
 
In ta bitja, katera se osvobajajo preko življenja in katera vas izpustijo ali zapustijo, ta bitja se 
potem več ne vračajo in ne utelešajo ali ne prihajajo v bližino vas. Tudi če greste v ponovna 
rojstva. Se pravi, za tiste, za katere ste poskrbeli, se pravi, oni so osvobojeni.  
 
Vendar, glede na to, da je ciklus zaključevanja vsepovsod za vsakogar, se pravi, je moto 
Svetlobe ali Moči, da je Moč Ljubezni v združenosti. In tudi to, ker vi imate nekako, Bom 
dejal, preko 3.800 bitij v simbiozi, na koncu življenja povezanih.  
 
Si predstavljate, da imate 3.800 bitij, kateri so pripadni vam, kateri vas sprejemajo v svoji 
zavesti in ste jim nemoteči, vendar so spoštljivi do vas? Si predstavljate, kako mala je Zemlja 
in kako malo je pravzaprav ljudi, »lupin« in koliko bitij iz tegá zraste in se spremeni? Si potem 
predstavljate, kakšna zavest se spreminja, ne le na Zemlji, vendar predvsem izven Zemlje, ker 
ti deleži potem se vračajo in se prebujajo te velike telesne strukture, o katerih Smo pa 
predhodno govorili.  
 
In to je tisto, kjer se bo Vesolje dejansko izpraznilo, spremenilo, preuredilo. S tem pa tudi 
zavest na marsikaterih civilizacijah ali planetih postaja že drugačna in tudi pripadna. In s tem 
se tudi ustavijo vojne, nasilja, grabežljivosti in še marsikaj drugega, kar pa tudi človeštvo 
človečanstva dejansko tudi na Zemlji pozna. 
To pa je fokus ali zmaga Svetlobe. 
 
»Lepo pozdravljeni.« 
 
Tudi vam. 
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»Spoštovani Gospodje, prisrčno se vam zahvaljujem za vse vaše poglede, globoke uvide, 
znanja. In tudi Lani. Vprašala bi zase, kaj se mi je dogajalo v mojem fizičnem telesu po levi 
strani? Ali je to posledica sprememb ali je karkoli drugega?« 
 
Jaz vidim takole: 
Leva stran je pravzaprav povezana z nižino, katera se uteleša, vendar tudi odmika. Tako, 
da, vi ste že v tej fazi razvoja, kjer se marsikatera energija, katera je vlita prav v materiji, tudi 
uteleši.  
 
Zakaj pravimo uteleša? 
Zato, ker skozi to še vedno pridejo preizkuševalci oziroma tisti, kateri morajo spremeniti 
zapis. To pomeni, da vsak dogodek, kateri se je zgodil tukaj, sedaj ali ta hip, ali pa več 
tisočletij nazaj, je trenutek za sebe. Je tako kot mali mehur ali mala zavest v sebi. In, če na 
koncu, ko se dogodki pregledujejo, izluščijo dogodki, kateri so shranjeni kot v malemu 
mehurčku, kot slabo, ker ste skozi morda dogodek naredili slabó ali zlo ali nesprejemanje ali 
sovraštvo ali kaj drugega, ali pa se predvsem tudi pokorili in podredili, se pravi, ostaja zapis 
nekako pripravljen za ponovno spremembo.  
 
Na podlagi te spremembe se v vsakemu življenju, na vsakih nekaj dni dogodi takšna 
sestavljena enota teh zapisov in zato se vi preko življenja gibate po teh zapisih zato, da se 
odpirajo ti balončki. 
 
Vendar, ko se zapisi odprejo, skozi to, pazite to!, skozi vaše telo, prav na levi strani, se 
morajo soočiti s tem zapisom prav tista bitja, prav tista bitja, katera so tedaj naredila 
slabo.  
Vi pa kot nevtralni dobite situacijo v temu življenju, tukaj pred seboj, neko situacijo, kjer jo 
morate razrešiti. In na podlagi tegá, na podlagi tegá se tudi dogajajo spremembe ali 
blokade. Vendar, ko določena bitja osvojijo program, se odmaknejo. Vendar, to zaznavate 
tudi na telesni strukturi. 
 
In pri vas je pravzaprav ta energija shranjena prav na tej levi strani. Vendar, ne več za dolgo, 
ker je že pripravljena in se že izpušča ta energija od vas, kar se vidi prav v zadnjemu 
hrbtiščnemu delu. In to pomeni, da se že osvobajate oziroma, da bitja že osvobajajo sama 
sebe in gradijo sebe iz telesne strukture, v kateri pa se nahajate tudi vi, čisto sami.  
Bom pa ponoči obhajal, pa da vidim, kaj lahko naredim, da vam tudi po telesni strukturi 
malce vas razbremenim, da potem tudi lažje boste nastanjeni v tej strukturi. Da vam bo 
malce lažje in bolj milo tukaj, preko telesne strukture. Vendar šele nekako okoli pol polnoči, 
ko se določeni kanali tudi po Zemlji odprejo. Bom videl, kaj lahko za vas naredim.  
 
»Najlepša hvala.« 
 
Prosim. 
 
»Najlepša hvala za vse daritve, ki sem jih prejela in za vso pomoč, ki mi jo dajete. Imam pa 
prošnjo, in sicer vezano na današnjo temo. V naši družini je kar nekaj časa zelo ena taka 
konfliktna situacija, povezana tudi s tem, ko si en drugemu povemo, kaj nam ni všeč. 
Reakcija je pa povsem drugačna – kot da se ne slišimo, kot da se ne razumemo. Predvsem 



 

 24 

je hudo v odnosu med mojim možem in mojo mamo in vse to gre preko mene. In to me 
nekako kar ubija, duši in težko živim zaradi tega.« 
 
Da. Poglejte.  
Nesoglasja vidim, da še bodo, vendar ne tako sunkovita. Kot, da je najhuje že nekako v udaru 
prešlo nad njega. Vendar, tudi pri vas je majčkena napakica ali zmedica, ker ste se ves čas 
podrejali in prilagajali. Potem pa prihajate do točke, kjer vi zorite in pričnete poslušati sebe 
in na nežen način pristopite in nekako opozarjate ali se morda celo pogovorite in pogodite. 
Vendar nasprotna stran, to je nekaj čisto novega, nekaj, kjer se on prestraši, prav vidim 
njegovo prestrašeno energijo in ne ve, kaj narediti sam s seboj. Potem pa eksplodira oziroma 
se ujezi in želi podrediti oziroma spraviti v stari položaj. 
 
Jaz vam svetujem takole: 
Bodite čim bolj umirjeni. Nič kaj se ne spuščajte v kakšne globlje pogovore ali kakšna 
obrazlaganja. Poskušajte se popolnoma izogniti obrazlagi. Vi le ostanite in ohranite 
energijo v odločitvi, katero ste sprejeli in vse se vam bo dobro odvilo.  
Njegova energija je tista energija, katera se vam bo prilagodila, vendar le bodite vztrajni pri 
tisti odločitvi, v kateri ste se nekako podali. In boste videli, da se bo on dejansko tudi 
prilagodil oziroma tudi umiril. Prav vidim moško energijo in ne vas, da boste vi stopili korak 
nazaj. Tega ne vidim. 
 
»Najlepša hvala.« 
 
Prosim.  
 
»Pozdravljeni. Iskrena hvala za vso pomoč, ki ste mi jo nudili. Resnična hvala. Dobro se 
sedaj počutim v svojem telesu. Imam pa zdaj spet en problem na sodišču. Prosim vas, 
pomagajte mi, da se rešim jeze, žalosti, vsega tega, kar je povezano s tem in da se to čim 
prej zaključi.« 
 
Znate imeti še neke nevšečnosti. Vendar ne bo tako hudo, kot se bo videlo na prvo oko. 
Vendar, znajo biti neke nevšečnosti. Predvsem bi vas znali nekaj, kot prisiliti ali iztiriti. Bom 
videl, kaj lahko tukaj naredim. Ta trenutek vam tukaj ne morem nič obljubiti. Se moram 
posvetovati še z nekaterimi Bitji, kateri so na nasprotni strani, proč od vas, pa da vidim, kaj 
lahko storim za vas. Vsekakor, vsekakor pa se Bom potrudil za vas.  
 
Vendar, bodite pozitivno naravnani in na koncu koncev je za vas pozitiven rezultat. To pa je 
bistvenega pomena. Znajo biti še neki ugovori ali neke takšne spremembe, vendar, nič 
hudega, če se še malo zavleče ali povleče. Na koncu se bo vse dobro odvilo za obe smeri. Na 
to bodite pozorni. 
 
»Hvala lepa.« 
 
Prosim. 
 
»Lep dober dan. Hvala vsem za vse energije in predvsem Lani za to, kar dela za nas. 
Vprašanje pa se nanaša na mini možgan. Nekje sem prebrala, da strup iz okolja, predvsem, 
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kar je fluora, klora, vplivajo na to, da kalcinira. Pomagamo si lahko menda s skatovim 
oljem. Koliko je resnice na tem?« 
 
Poglejte. Upoštevajte tisto, kar čutite znotraj sebe, ker imate pravi občutek, dober občutek 
in to je tisto, skozi kar se boste tudi dobro postavili in dobro uredili.  
Vidim pa neko osebo, s katero boste komunicirali prav o temu detajlu. Bo ženska. In ta 
ženska vam bo dala neke dobre preddispozicije oziroma neke dobre rešitve. In ta ženska zna 
biti starejša ženska malce od vas, vendar izredno, izredno odprta in duhovna. In od tistega 
trenutka dalje, kot vidim, se vam bodo razrešila še neka podvprašanja, ker vam bo nekaj tudi 
pokazala. In na podlagi tegá boste razumeli neko celoto. 
Vendar, ta oseba bo vodena iz strani Višjega vodnika, kot vidim tukaj, in tako vam bo tudi 
nekaj pokazanega. Tako, da, bodite potrpežljivi in v nekaj dnevih dobite nekaj, kar ne 
pričakujete. In s tem se vam bo vse skupaj sestavilo in postavilo.  
 
»Najlepša hvala.« 
 
Prosim. 
 
»Pozdravljeni. Zahvaljujemo se vam za vso pomoč in podporo. Najlepša hvala. Mi gre 
danes kar na jok, ker se mi zdi vse tako lepo. Vprašala bi zame in za mojo hčerko – zakaj se 
je ravno meni porodila? Kakšne so moje in njene naloge? In kakšna ima, kakšna ima tukaj, 
v bistvu vlogo pač njena bolezen? Če se da to kaj razrešit, kaj izčistit, kar je dobila?« 
 
Ta bolezen je bila karmično postavljena že predhodno, predno je sploh prišla do vas. In to je 
nekaj, zaradi česar se je tudi ona odločala, da se bo povezala z vami. Vendar ne vidim, da se 
bodo v zelo kratkemu času situacije nekako razrešile ali obrnile. Je pa bolje za njo kot je bilo.  
 
Kar vidim, tudi neka slika se pravzaprav popravlja in se zna telo postopoma, postopoma 
nekako preurejati, vendar pozitivno. In tudi vidim, da je izredno pozitivno naravnana. 
Vendar, vidim pa, da je bila prvotno mišljena ta energija za neko drugo osebo v vašemu 
družinskemu krogu. Vendar ste se potem vi izborili, da ste jo tudi dobili. In prav ste naredili, 
ker skozi to imata zadnje popotovanje prav skupaj. To pa je tisto, kar vsekakor, vsekakor 
odšteje. 
 
Zna imeti še neke preiskave, vendar, na koncu vidim, da bo iz strani narave, prav po bazi 
narave nekaj sprejemala oziroma nekaj dobivala. Na podlagi neke zeli ali nekega zdravila, 
prav na bazi narave, poudarjam, prav na bazi narave, ona dobi nekaj zelo dobro 
postavljenega. In nekdo, neka ženska oseba vam bo tukaj pomagala in stanje se bo pričelo 
stabilizirati. In skozi tisto zel ali skozi tisto zdravilo bo ona počasi, počasi pričela spreminjati, 
zdraviti in na koncu, v notranjosti, boste kaj kmalu videli tudi neko ozdravitev, vendar 
spoprijetje tudi z neko boleznijo.  
 
Zakaj pravzaprav pravim dozoritev znotraj? 
Ker bo ona znotraj sebe videla zakaj. Vedela kot celoto, kaj je tisto in zakaj je tisto. Vendar, 
ona ni tako nekako nerazpoložena zaradi te bolezni, vendar jo zelo dobro sprejema. Vendar 
je stara, zrela in modra duša. Zato si je tudi izbrala takšno postavitev.  
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Bolezen pa je povezana še z nekom v krvni skupini ali v sorodstvu. Vendar ona pomaga skozi 
to dvem osebam. In to ni izključno njena bolezen, vendar pomaga skozi to zaceliti dve stari 
preteklosti, kateri pa tudi nista bili vezani na vas, ker ste bili tedaj še otrok. Vendar javno 
tega ravno ne bi opeval. Vendar, če Mi dopustite, jo Bom obhajal, pa da vidim, kaj lahko za 
njo naredim ali postorim. Vendar, vsekakor, vsekakor se Bom potrudil za njo. In tudi za vas. 
 
»Najlepša hvala.« 
 
Prosim. 
 
»Lepo pozdravljeni. Res lepa hvala za vse, kar nam dajete in podajate. Imam vprašanje 
glede – imam zelo močna nihanja v zadnjih dneh v sebi. In prihajajo na dan vzorci in me 
zelo, stvari, ki me zelo, tako tiščijo, pritiskajo. Dvomi se pojavljajo v zvezi s tem in se mi zdi, 
kakor, da nazadujem. Tako, da, če mi lahko mal osvetlite to. Hvala lepa.« 
 
Poglejte. To, kar podoživljate oziroma se zazirate v sebe, so pravzaprav bitja, s katerimi ste 
odraščali v temu življenju. In, ker ste v življenju bili mnogokrat pokorjeni in podrejeni, se 
pravzaprav ni odvijalo vse tako, kot ste si vi želeli ali izbrali. In vi spreminjate svoje misli, 
svoja zavedanja, hkrati pa po levi strani prihaja to bitje preizkuševanja in je znotraj, v 
materiji. In to niste vi. Ti dvomi oziroma ta »občutek« nazadovanja kot pravite ali opevate vi, 
čisto sami, ni nič drugega kot tisti nekdo, kateri vam naliva ali poskuša predati slabo vest, da 
ste krivi vi. Vendar, to še zdaleč ni tako! 
 
Poskušajte zapaziti, kdaj prileze, kot kača iz notranjosti navzven in navzgor ta energija in se 
kot misel ovije v vas, zato tudi nekako začutite neko drgetanje znotraj v telesu. In to niste vi. 
Ko ste vi sami, ste popolnoma umirjeni in pomirjeni.  
Ker vidim, da ste se vi spoprijeli s to situacijo in tudi bili odpustljivi, ne vidim nekih zamer. 
Vendar, to je tisti zapis, skozi katerega se pretakate. Vendar, ne bo dolgo potrajalo, ko to 
bitje tudi zapusti vas. Ker vidim, v ozadnjemu delu je že mala razpoka, kar pomeni, da je le še 
vprašanje nekaj dni, da se ta kanal prične odpirati in to bitje potem samodejno zapusti vaše 
telo, ker vi pravzaprav ste njega že prerasli. Tako, da ta energija se vsekakor odmakne v vas. 
Je pa znotraj telesa. 
 
»Hvala lepa.« 
 
Prosim. 
 
»Lepo in srčno pozdravljeni. Ponižno se vam zahvaljujem za vse informacije, za 
izobraževanje. Sem res vesela, da sem lahko tukaj in da sem tukaj, zdaj. Hvala vam za vse 
darove. Bi pa rada samo nekaj vprašala. Odkar sem začela slediti svojemu srcu, odkrivala 
sem in odkrila darove, ki ste mi jih podarili. Začenjam svojo pot in vidim, ta pot, da me 
razdvaja od ljudi in počasi jih zapuščam in prihajajo novi ljudje v moje življenje. Bi pa 
vprašala zaradi moje družine, se mi zdi, da zelo začenjam izstopat v mišljenju in vidim, da 
moram it naprej in nikogar ne želim prizadeti. Namreč, sledim svojemu srcu in ne vem, 
kako se bo to razčlenilo. Zaupam vase in želim imet tudi na svoje poslanstvo, ki vem za 
njega. Je pa tudi problem, da me neka oseba čustveno, čutim osebo in vem, da je moja 
sorodna duša. Glede tega, ali je nekakšna ljubezen med nama? Ne vem, kako se bo to vse 
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razpletel? Vem pa in čutim in sem optimistična. Gledam naprej, da vse to zmorem in živim 
za to. Zdaj, če mi lahko o tem kaj razložite? In, jaz vem, da sem na pravi poti. Nočem pa 
ljudi prizadet. Najlepša hvala.« 
 
Da. Vsekakor se Bom potrudil, da vam dam čim bolj preprosti in celovitejši odgovor.  
 
Poglejte, s tem, ko se vi vračate k sebi in pričnete slediti sebi, je tako, kot bi učenec ne več 
poslušal učitelja, kateri zahteva, kaj mora narediti. To je tako v družinskemu krogu, kot bi 
otrok poslušal starše, kateri mu naložijo, kaj mora narediti, kako mora ustvarjati, kako mora 
kaj pobarvati, kako je neki protokol, kako mora izgledati in ga spravijo v neki kalup.  
 
In, ko se vi pričnete obračati v sebe in pričnete slediti sami sebi, se dogaja, da vas ljudje 
preprosto več ne razumejo. Vendar ne, da vas ne razumejo. Nimajo več nadzora nad vami! 
In zaradi tegá se oni počutijo kot odveč, kot, da so odpadniki, ker nimajo več nadzora nad 
vami, ker se jim vi več ne prilagajate, ker vi samostojno gradite svoj steber.  
 
In, verjemite, to bodo čez čas doumeli tudi oni sami. Zakaj? 
Ker ste jim zgled. 
 
Skorajda v vsaki družini, če pogledate na splošno po družinskih krogih, boste zapazili, da 
imate zagotovo enega sončka v družini. Kjerkoli, v katerokoli družino pogledate, boste 
videli, da je eno sonce v družini. Zagotovo. Potem pa imate na drugi strani morda eno ali dva 
ali tri popolnoma nasprotna klana ali področja in se sploh, nikakor ne ujemajo. Vendar je 
skupaj, skozi programe življenja, to veliko podrejanje ali prilagajanje. 
 
In, pazite to! 
Če pričnejo vsaki posamezniki slediti svojemu srcu in poslušati sebe, se medsebojno 
razvežejo in osvobodijo drug drugega. Se samostojno pričnejo pripenjati v Višje sfere ali v 
Vilinske sfere ali kam drugam, kjer in od koder pač prihaja ta srčna energija, zasnova, preko 
katere vi živite ali sodelujete. Nekateri pa, kateri se ne pripenjajo v Višino, gredo v globino in 
se držijo starih vzorcev in pričakujejo podrejenost iz vaše strani.   
 
In, ker ste vi tukaj drugačni in ste se zavestno odločili, da boste pričeli slediti sama sebi, vas 
nekateri ne razumejo. In, ker gradite sama sebe, se boste pričeli povezovati čisto z 
drugačnimi ljudmi, vendar s točno takšnimi, kot ste sami. Prišli boste skupaj v simbiozo s 
tistimi, kateri se bodo sami po sebi gradili za sebe, poslušali sebe in sledili sebi.  
 
Kar pomeni, kot Sem vam že mnogokrat opeval, je čas združevanja enakih k enakim! Nič več 
nasprotja! Nič več ta nesoglasja ali prilagajanja ali podrejanja. Je pravzaprav čas, kjer gre 
enako k enakim.  
In, če v družinskemu krogu ljudje zmorejo doseči to stopnjo, da spustijo in dopustijo, da vsak 
posameznik zori za sebe in se gradi kot cvet, tako, kot je bil prvotno izbran in postavljen, 
boste lahko zmagali vsi.  
 
Pri vas vidim tukaj še nekaj nevšečnosti. Celo neke meje vam bodo poskušali postaviti. 
Vendar se ne obremenjujte s tem. Tako, kot jih bodo postavili, jih bodo tudi ovrgli. In kaj 
hitro se bo postavilo tako, da se bo vse vam v prid nekako odvijalo. 
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In, ko bodo videni po vaši strani prvi rezultati, zelo pozitivni rezultati, vam bodo tako, od 
strani, pričeli slediti, vas opazovati in na koncu celo občudovati.  
 
Potem boste prišli morda v stopnjo, kjer boste začutili malce zavisti ali nečesa, tistega 
grenkega priokusa. Ne obremenjujte se s tem!  
Niste vi za to, da boste nekomu obrazlagali oziroma poskušali razumeti, zakaj on tako čuti do 
vas. To ni področje za vas. Vi sledite le samemu sebi in s tem boste ojačali to povezavo. Skozi 
to boste sledili svojemu cilju. Skozi to se boste zgradili in izpolnili svoje poslanstvo. Skozi to 
pa se boste kasneje tudi odselili oziroma odcepili od vsegá, od te ujetostne energije.  
 
In boste videli. Ker se boste spremenili vi, se bosta spremenila še dva družinska člana. Dva 
družinska člana bosta naprej še nove sprogramirala in tako se počasi ta energija razleze ali 
razlije vse okoli vas. Tako, da, nikar ne obupajte! Le bodite v svojemu fokusu naprej in sledite 
sama sebi. To je tisto, kar vi potrebujete, da zmagate na temu popotovanju.  
 
»Najlepša hvala.« 
 
Prosim. 
 
»Pozdravljeni. Najlepša hvala za vse darove. Ravnokar sem dobila odgovor. Tudi jaz sem 
začela sledit svojim sanjam in sem žal, naletela na nerazumevanje svoje družine. Moram 
priznat, da ne čutim več take bolečine kot bi jo sicer. Bi pa vas še naprej prosila, da mi 
pomagate, da bi srčno lahko to dojemala in da bi še naprej sledila svojim sanjam. Hvala.« 
 
Vsekakor vam Bomo pomagali. Vsekakor vas Bomo mnogokrat obhajali. Drugače pa imate že 
neko lepo povezavo z neko Svetlobno Energijo. Tako, da, kar pogumno naprej. Boste videli, 
kaj kmalu boste vse videli tudi sami na svoje oči. Na tiste oči, preko katerih želite videti, 
gledati in tudi sodelovati. Tako, da, to je tisto, kjer ste na pravi poti.  
 
»Hvala lepa.« 
 
Prosim. 
 
»Lepo pozdravljeni. Iskrena in ponižna zahvala vam Gospodom, dragi Lani in vsem. Mnogo 
vas je, ki ste mi zdaj, v tem trenutku oziroma v zadnjem času tako intenzivno ob strani. 
Dogodki se mi odvijajo na različnih področjih, veliko naenkrat. Misija nemogoče postaja 
mogoča. Tako hitro, pospešeno se mi dogaja, da v bistvu se kar na nek način bojim, da ne 
bi kakšno stvar, kakšen dogodek, ki je pomemben zame, spregledala. Če mogoče mi lahko 
svetujete, na kaj moram bit pozorna? Pa če še smem? Včeraj smo se poslovili od, se nam je 
ena živalica poslovila. A je mogoče to, na nek način se žrtvovala za nas? Hvala lepa.« 
 
Takole Bom dejal: 
Tisto nekaj, kar je o žrtvovanju, se ta trenutek ne Bi še nekako dotaknil te tematike, ker se 
nekaj še ni zaključilo. Tako, da, morda kakšen mesec kasneje vam Bom zmogel in smel 
popolnoma vse odpreti. Sedaj pa je vse še v delu ali v teku ali v toku. Tako, da, to poglavje bi 
za danes majčkeno preskočil, če Mi tako tudi dopustite. 
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Kar se tiče intenzivnosti dogodkov vsekakor tečejo, vendar le zato, da boste čim hitreje čas, 
katerega imate iz tega življenja odprtega, tudi uskladili, poravnali in izravnali oziroma 
zaključili dogodke. Saj poznate, ko se karma davnine zapre oziroma, ko se iz davnine 
pretočite v sedanji čas, nekateri zmorete tudi nekako ali pluti v davnino ali v sedanjost, se 
pravi, imate od vdaha in do, morda do tega časa, postavljene zapise, katere vi preko svojega 
življenja oziroma preko leta dejansko tudi izravnavate in poravnavate.  
 
Vendar, vi ste prav v fazi zaključkov. Vendar se dogodki še ne bodo tako hitro ustavili ali 
razrešili, ker vidim tukaj, prav vidim, da se znajo dogodki odvijati tako, da se bodo odvijali 
vam v prid, vendar, da boste se morali soočati z določenimi ljudmi in to vam zna nekako 
načenjati vašo življenjsko energijo. Vendar, na koncu koncev se boste skozi to razbremenili. 
Kar pogumno naprej. Vam svetujem, da plujete s tokom dogodkov. Kar pustite, da vaši 
vodniki postavljajo  dogodke tako, da se vam dogodki približajo. Ne pospešujte jih! In ne 
prehitevajte! Vse mora dozoreti ob svojemu času. To si pomnite in zapomnite! 
 
In ko boste dosegli to stopnjo, da boste videli dogodke, kako vam vodniki dobesedno 
prelijejo ljudi in vam dajejo smer ali odprtost, da se vi takrat soočite ali popravite ali 
spremenite ali zaključite zapis, se boste skozi to tudi razbremenili.  
In to je tisto bistveno, na kar vi bodite vsekakor, vsekakor tudi pozorni. Vendar imate sedaj 
še kar nekaj dogodkov. Vendar se znajo še hitreje odvijati. Vendar, dosti tako, kar naporni ali 
težavni. Tako, da boste morda se počutili kar utrujeno. Vendar, skozi to se boste 
razbremenili, spremenili in tudi osvobodili.  
Tako, da, še majčkeno, še majčkeno zdržite in boste videli, da se boste tudi po tej strani 
razbremenili. Vendar, to je le karma iz tega življenja. 
 
»Hvala lepa.« 
 
Prosim. 
 
»Lepo pozdravljeni in hvala za vse. Jaz pa imam prošnjo za pomoč, če mi pomagate, da 
obvladam situacijo, ki je pred mano, glede zob. Hvala.« 
 
Poglejte, Bom Jaz k vam odposlal enega mojega Odposlanca in Bom nekako, za kakšen mesec 
ali dva ga poprosil, da nekako dlje časa ostaja z vami, da se neke situacije, kar se da, čim bolj 
milo razrešijo in postavijo za vas. Se Bom potrudil za vas.  
Vas bi pa prosil, če je le mogoče, da danes, tekom dneva ali večera, do pol polnoči prižgete, 
ali eno belo, lahko je čajna, daritveno svečko ali pa nekako lila svečko, da bomo preko te 
sfere, Vilinske sfere, tudi nekaj naredili. Jaz pa Bom skozi to odprl neka, neki prehod ali neka 
vrata, pa da vidim, kaj lahko za vas naredim. Vendar, vsekakor, vsekakor se Bom potrudil za 
vas. 
 
»Jaz vas pa pozdravljam, ponižno vas pozdravljam in se vam srčno zahvaljujem za vse 
darove. Imam pa eno zelo osebno vprašanje.  Že nekaj mesecev se zbujam z enimi mislimi, 
z eno potrebo po ločitvi od partnerja, osebno potrebno po osvoboditvi. Potem pa pride dan 
in pol pa gledam tega človeka in se mi nekako smili. Čutim eno sočutje. Čutim, da bi bilo 
dobro, da ga podpiram. In zdaj imam vprašanje – katera pot je ta prava? Ali pot ločitve? 
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Ali pot moje osvoboditve? Ali pa, ta druga pot, ostat, pa podpirat in s kakšnim tempom naj 
sledim tej poti? Hvala vam v naprej za odgovor.« 
 
Takole Bom dejal: 
Vas Nekdo že pripravlja na te rušilne korake, ker boste rušili sama sebe. Vi ste preko različnih 
življenj ali vstajenj, kot vidim, bili vedno usmiljenka. Vedno tista oseba, katera je prišla, 
pomagala, sodelovala, marsikaj na sebe podala, zato da je, ali za družinski krog ali za 
simbiozo različne verige ljudi, kateri so bili, »ljudi«, kot duše povezani, dejansko sebe podali 
na to.  
 
Vendar, ko vi pričnete vstopati v to polje, da se pričnete ukvarjati oziroma, da vas nekdo kot 
instinkt oziroma kot vaše vodstvo pričenja opozarjati na nekaj, boste preko dneva vedno bolj 
pozorni na to. Vedno več boste videli. Tisto, kar ste zapeskali sami sebe in kjer ste se v 
»programu« naučili biti ponižni in pokorni, da boste pomagali in bili predani za druge, se bo 
počasi ta ciklus pričel zaustavljati. Pričeli boste poslušati sebe. 
 
Vendar, pazite to! 
Ko boste prišli do te točke, da se znate poslušati in ne bo to še v temu mesecu dni, vendar 
zna v temu letu dni dozoreti neka odločitev, znate neko odločitev podati na površje. Vendar, 
to ne bo tako slabo, ker znate s to ločitvijo nekoga dobesedno prebuditi, ga nekako zbuditi, 
ga sprogramirati oziroma opomniti in se zna ta oseba še zelo, zelo dobro spremeniti.  
Vendar, si zaupajte in ko začutite, da želite nekaj povedati, povejte. Povejte njemu, zato, da 
boste skozi to lažje tudi šli. Mu boste na ta način pomagali, ker ga boste spomnili.  
 
Včasih imate ljudje pred seboj rešitev, pa jo ne vidite! Včasih imate rešitve ali smeri na svoji 
lastni dlani, pa spite in prespite. Zato je pošteno do drugega, da pričnete morda opevati 
svoje dvome in da ga zbudite. 
 
Sedaj imamo malce težav z ozvočenjem. Pa se zopet slišimo. Tudi najboljšim se včasih zgodi, 
da potrebujemo kakšno napajanje.  
Takole. Pa gremo lahko znova naprej. Izvolijo. 
 
»Lepo pozdravljeni. Spoštovani Gospodje, vsi prisotni, naša draga Lana. Hvala vam za vse. 
Hvala za vso ljubezen, za učenje. Posebno bi se danes zahvalila za neki mir, ki ga čutim v 
sebi in tudi neko lepoto vsega. V sebi, moram reči, pa jokam se. Ne zaradi sebe, ampak 
okrog sebe, blizu mene. Lepa vam hvala za vse. Se priporočam in prosim za naprej še za 
pomoč zase in za moje bližnje. Hvala lepa.« 
 
Ponižno sprejemamo vso vašo srčno zahvalo. Prav vsi, kateri sodelujemo v temu konceptu. 
Vendar, osnova ste še vedno vi, ker sprejemate to in potem to tudi oddajate. In vsekakor, 
vsekakor se Bomo veselili, kot vidim tukaj, nekega vašega družinskega uspeha ali zmage. To 
pa je tisto, kjer Bomo tudi pri nas morda celo malce proslavljali, vendar, niste še čisto skozi 
prešli. Vendar, veste na kaj pravzaprav mislim.  
 
»Tudi jaz lepo pozdravljam vse. Vse Gospode, vse prisotne,  moje vodnike in vodnice. Vsi, ki 
me čuvate, prav lepa hvala in vas čutim, da ste ves čas ob meni. Imela bi pa vprašanje. Kot 
veste, se pri meni odvija en proces moje osvoboditve in danes ali jutri je tisti dan, ki bo 
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dokončno, bom povedala, kar sem se odločila, čeprav sem že večkrat poskušala. In bi 
vprašala – ali je to danes ali jutri, da povem svojemu partnerju, kaj bom naredila. In 
prosim, če ste z mano, da bom to zmogla. Hvala.« 
 
Vsekakor vas Bomo tukaj podpirali. Vendar le zato, ker ste se sami tako odločili oziroma 
začutili. Tako, da, vsekakor, bodite pa jasni in glasni in povejte le dokončno odločitev. Ne 
poskušajte se nekako na preveliko pogovarjati ali dogovarjati. Le povejte dejstva, zaključke 
ali postavitve. Tako boste ohranili energijo sfokusiranosti. S tem vas ne bodo več poskušali 
nekako kot izpodmakniti tla pod nogami in vas vrniti za nekaj tednov za nazaj.  
Vendar, to je tisto, kjer se boste vi zagotovo, zagotovo, prav vidim trenutek, ko boste kar 
prestopili in sploh ne boste  razmišljali, vendar boste kar spregovorili, ker boste močno tudi 
vodeni. Tudi vaši vodniki vas izjemno, izjemno cenijo, ker je to nekaj, kar boste zagotovo tudi 
dobro izpeljali. Vam pa vsekakor Bomo stali ob strani in vas Bomo tudi čustveno podpirali. 
Vendar, odločitve so vedno dozorele pri vas. 
 
»Najlepša hvala.« 
 
Prosim. 
 
»Lepo pozdravljeni. Zahvalila se vam bi za vse vaše učenje, za vsa vaša znanja. Za vse, kar 
nam dajete. Kar dajete moji družini. Kar dajete meni. Kar dajete nam. Imam pa eno 
vprašanje – a sem jaz zdaj odstranila vse kristale in bodalo in okovala?« 
 
Jaz vidim takole: 
Kristale imate prazno. Lahko vsekakor vse delate naprej. Bodalo vidim, da ste odstranili. Pri 
okovalih pa vas morda majčkeno bega, ker imate en okrušek tukaj, vendar, tudi to samo po 
sebi odpade in se odplakne.  
 
In tudi morda za tiste, kateri še delate na kristalih – tudi, če vam kakšen kristal še ostane, 
zelo dobro je, da izpraznite vse. Vendar, ko presežete enkrat polovico, se pravi gmote, ta 
težnost že tudi sama po sebi prične sodelovati in delati. Tako, da tudi pri tistih se potem 
zgodijo spremembe.  
Vendar, pri vas, vsekakor lahko sebe gradite naprej, ker imate to že aktivirano.  
 
Predvsem pa bodite pozorni! 
Preko dneva se večkrat pranska energija poveže z vami. Kar pozabite dihati ali manj dihate in 
več izdihnete. Prav več lahko govorite, ne da bi vdahnili. Tudi Mi nekako segamo preko te 
energije. Zato lahko tudi toliko govorimo, kar ste zagotovo tudi zapazili. In to je tisto, kar se 
pri vas dejansko izrazito že vidi. Tako, da, le bodite pozorni, pa boste videli, kako pravzaprav 
postopoma drugače živite. 
 
»Hvala lepa.« 
 
Prosim. 
 
»Pozdravljeni vsi skupaj. Iskrena zahvala naši dragi Lani za vse, kar nam je prinesla, da 
lahko smo tu, kjer smo. Iskrena zahvala tudi vsem vam, za to, kar ste. In pa iskrena hvala 
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mojim vodnikom in vodnicam, ki me peljejo po res krasni, radostni poti. To se čuti vsak 
dan. In, imam pa eno, eno vprašanje. Vizualizacija je pri meni še kar problem. Rada bi 
vprašala, a sem prebudila to vilinsko bitje in pobrala ali pa vsaj delno pobrala te delčke? 
Kaj lahko še naredim, da se mi to odpre? Hvala vam za odgovor.« 
 
Vi imate izrazito čuten ta čutilni energetski tok. Vi prav začutite, vendar morda manj vidite. 
Vendar, nič zato! Ste pa bolj slišni. Bodite pozorni na to.  
Vendar, ko se boste popolnoma umirili in ne tako stempirano pričakovali oziroma želeli, se 
vam bo vse dobesedno razjasnilo. 
 
Vendar, bodite pozorni, ko se vam pojavljajo utrinki, da jih ne spregledate. Namreč, prvi 
koraki so najbolj pomembni koraki. Tako, kot bi shodili. Tako ali tako se vedno nekoga držite, 
potem pa se spustite in shodite. Ravno tako je preko govora. Nekaj časa se zatikate, zatikate, 
spotikate. Vas popravljajo. Vas usmerjajo. Potem pa kar spregovorite.  
In ravno tako je tukaj z očesnim delom vidnega polja. Nekaj časa se boste trudili, se boste 
učili, se boste programirali oziroma se boste trudili.  
 
Vendar, bodite pozorni! 
Na desni strani vam mnogokrat prihajajo utrinki. Prav utrinke, male utrinke vidim, katere 
vi dejansko zapazite šele, ko se dogodki že zgodijo. Kot, da ste to že videli, vendar, kot, da 
niste bili zmožni dogodka ustaviti, ga ozavestiti in biti pozorna na njega. Boste videli. Že po 
tej strani boste videli, da imate odprto ali priprto zelo dobro to polje. In le še malo vztrajajte. 
Vendar, bodite res pozorni na te male detajle, da se navadite na to in potem se bo dejansko 
odprlo tudi to vidno polje. Tudi tukaj so majhni koraki, vendar na koncu veliki koraki do vaše 
zmage. 
 
»Srčna zahvala za vse vaše darove in pomoč.« 
 
Ponižno sprejemamo vašo zahvalo. 
 
»Lep dober dan voščim. Gospe Lani, Gospodom, prisrčna hvala vsem Bitjem. Imam eno 
vprašanje. Po prejšnji delavnici sem delala te preslikave pečata v češariki. A sem uspešno 
to preslikala, izvlekla nitko, pa tudi, če se je pečat stopil?«   
 
Ste. In to ste tudi začutili. In nikar ne dvomite v sebe. Ni vam potrebno več tega narediti.  
 
»Hvala.« 
 
Tako, da, na tej strani ne vidim, da bi bilo potrebno še kaj truda posvečati temu.  
 
»Hvala.« 
 
Prosim. 
 
»Imam pa še eno vprašanje, če lahko?« 
 
Izvolijo. 
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»Pred nekaj časa sem brala, že nazaj, v tem vašem gradivu za našo Slovenijo, da se okrog 
Slovenije gradi energetski ovoj, da smo prva, pač ta dežela, nove, nove izgradnje. Koliko je 
zdaj tega že zgrajena, pa kako bomo ljudje tukaj živel – preživljanja, službe, skratka 
odnosi? Če lahko to? Ker vidim, v ljudeh je ogromno nekega strahu, jeze, ne vem. Zelo 
slabo se komunicira. Nobene ideje. Kako bi to premaknili naprej, da bi bilo to veselje, 
sreča, ljubezen? To, kar je ljubezen kot Slovenija tudi ime. Če lahko o tem nekaj poveste za 
vzpodbudo našemu narodu. Hvala.« 
 
Vsekakor, da.  
 
Poglejte. Slovenija je pravzaprav postavljena tako, da se po zapisih odvija drugačna pot, 
drugačna postavitev.  
Vi ste v Sloveniji kot mali Slovenčki bili ves čas podrejeni in pokorni. Ljudstvo, katero je bilo 
pokorno in podrejeno.  
 
In ne le to! 
Pri vas pada sistem. Zaključuje se staro. In, ker ste bili večina, ne govorim o posameznikih, 
vendar večina, postavljeni tako, da so drugi razmišljali, da so drugi postavljali, da so drugi 
delali postavitev, kaj bo za vas in koliko bo za vas – ali bo penzija ali upokojitev, da Bom 
pravilno prevajal, ali ne, koliko bo denarja za kakšen sklop, se pravi, vedno nekdo manipulira 
z vami.  
 
Ker pa se sedaj odvijajo drugačne frekvence, pa se boste posamezniki vedno bolj izrazito 
postavljali in ljudje se vas bodo bali, ker boste zmožni poslušati samega sebe.  
 
In ne le to! 
Ljudstvo v Sloveniji se bo spremenilo. Nastal bo mir. Vendar, ne še takoj. Še malo je 
potrebno, da spremenite neke reforme. 
 
In ne le to! 
Vi morate poskrbeti, da vam vrnejo tisto, kar so vam odvzeli. Reiki energije ali kaj takega, 
kar je po zakonu padlo in postalo kot nezaželeno. Vi morate poskrbeti, da energije znova 
zavladajo in da so vam dopustne. Nikakor ne smete dopustiti suženjstva in podrejenega 
položaja. Vztrajajte in bodite vztrajni in trdoživi. In Slovenija bo dosegla velik razcvet. 
 
Vendar, zakaj? 
Ker se bo znotraj vas naredila sprememba. Kdo se še tako lepo gradi, kot se gradite vi v 
Sloveniji? Kdo ima toliko možnosti in priložnosti, kot vi, kateri ste v Sloveniji? Katero ljudstvo 
ima takšno možnost in priložnost, da ima nekoga, kateri ga pelje, vodi, usmerja in mu dobro 
želi in ne slabo, sam sebi v pokorščino podredi? 
In ljudje se bodo kaj kmalu zbudili in pretočili sebe iz tega strahu, ker boste, bodo in bodo 
nekako v nadaljnjemu delu narejene spremembe, po katerih se bo dejansko ljudstvo zbudilo. 
In nič več se Slovenci ne boste naslanjali, da bo nekdo drugi naredil nekaj za vas. Narobe! 
 
Vi boste prišli v točko, kjer boste sami naredili za sebe, izključno za sebe, zgradili sebe in 
skozi to spremenili svet okoli sebe. Spremenili frekvenco in k sebi pridobili ljudi, kateri so isto 
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misleči. Isto misleči se boste enako povezovali. Vedno močnejše polje bo nastajalo. In vedno 
večja energija tega polja bo pokrivala Slovenijo.  
 
In ljudje, Slovenčki, se boste pričeli močno, močno spreminjati, kar že zapažate. Vendar, ker 
je ravno v razsutju vse staro, tako po sistemu kot tudi po karakterju, je to tisto, kar je morda 
najbolj žaljivo za vas. Zakaj? 
Ker ne morete več poseči po vaši upokojitvi. Kaj bo, ko nekako nekega sistema ne bo? To je 
le manipuliranje, dragi moji! Zapomnite in pomnite si to! 
 
Slovenčki boste vedno preskrbljeni, ker bodo drugi okoli vas pogledali na vas in vam 
pomagali in segli v rokó in skupaj boste naredili novo telo, novo dobo, novo prelomnico.  
Nikakor se ne smete bati novosti. Naj gre staro za to, da je za staro šaro! Novo pa je zato, 
da boste vi v svobodnemu duhu, v osvobojeni energiji bili zmožni postaviti novo energijo, 
novo misel in novo prelomnico. 
 
Jaz Bi s to mislijo za danes pravzaprav končal. Vem, da vas je še mnogo. Nekako v 
naslednjemu druženju se Bom potrudil, da Bom morda odgovarjal prav tistim, kateri so sedaj 
ostali še nepotešeni. Vendar se moramo odmakniti, ker se nekatera Bitja morajo pač 
pripraviti na odpust, kateri so bili danes kot naši gostje povabljeni. In mnogo teh zemeljskih 
struktur dejansko sodeluje tudi z vami. 
 
In ne le to! 
Jaz vam želim, da v temu času, kateri je pred vami, res sledite svojim sanjam. Ne popustite, 
da vam drugi uničijo vaše sanje. Naj bodo vaše sanje male sanje. Vendar, iz malega zraste 
veliko. Delajte male korake, da vidite rezultate. Skozi te rezultate si boste zaupali. In po 
malo in po malo bo zraslo veliko. In to je tisto nekaj, kjer boste vsekakor, vsekakor dosegli 
velik razcvet.  
 
Jaz vam želim še naprej en res lep in prijeten dan. Pozdrav.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


