ALI JE TO NAŠ KONEC?
Vodi: Lana Praner, Brežice, 16. junij 2018
Takole. Postopoma Bomo lahko nekako povezali v Našemu svetu Našega Stvarstva vse tisto,
kar potrebujem, da se Bomo lahko nemoteno tudi zaznavali, zavedali, slišali in povezovali.
Še trenutek, da v popolnosti odstranimo, odstranijo Lanjušo. Jasara.
Takole.
Danes je Moj dan, Moje popotovanje Mojega Zavedanja, Védenja in vsegá. Danes je Meni
pripadala čast oziroma Sem Si jo kar malce privoščil Sam, po izbiri in po odločitvi, saj je
tematika popolnoma Moja last, Moja postavitev. In v podrejenemu položaju se bodo
povezovali vsi Tisti, ki sodelujejo samo z Menoj. Torej, le peščica nekaterih, ki Mi bodo danes
tudi pomagali v razdelitvi daritev, ki Sem jih pripravil Sam Osebno, s pomočjo Lanjuše, fizično
Pranerjeve, da ne Bom opeval Zemeljske, ker tako ali tako večina ljudi vzame Njo kot Zemlja,
ker ne ločijo osnovne postavitve, kaj pomeni Zemlja in kaj Nebo oziroma, kaj pomeni
zemeljska postavitev. Vendar, glede na to, da je trenutek, v kateremu se pričenjajo daritve, Si
lahko malce vzamem tudi za takšno postavitev.
Najprej lepo in toplo, srčno pozdravljeni vsi tisti, ki ste se zbrali v dvorani, vsi Tisti, ki ste se
povezali v naših različnih 5.829-ih zemeljskih plasteh, 8 milijonov 962 tisoč različnih svetov,
vmesnih svetov, različnih nadzemeljskih, podzemeljskih, nebeških – se pravi, struktura vsegá
od Zgoraj do Globine. Vse, kar obstaja je v nekakšni številki, ki jo vaš čas sploh ne pozna.
Danes Sem Oče Vnebovzetovstva. Tako zelo preprosto opevano.
Vendar, nekateri se muzajo v Mojemu svetu. Ampak, kakorkoli že,
Beseda je danes Moja.

Glede na to, da se pričenjajo daritve oziroma, da so se pričeli tokovi različnega Stvarstva
odpirati in darovati, predvsem malce tudi odvzemati, Si Bom Jaz privoščil malce Našo Malo
Lano.
O LANI PRANER
Lana v konceptu nekakšnega zemeljskega stvarstva pomeni, da je vlita umetno v telo in da
je šla skozi razkroj duše, vsegá. Zato Jo opevamo Zemeljska Lana, ker ima Nebeško
strukturo Pajčelanke, Najvišje Boginje vsegá, kar je nekoč tudi bila, do najnižje točke
razkroja, črva, deževnika in vsega – do smrti, okostenelosti, kar pomeni, da se življenje –
izdah, vdah, končno združujeta, pretakata tudi preko Nje.
Da ne boste mislili, da boste šli skozi takšne plasti! Skozi takšne plasti ali najnižjo točko gredó
samo Bogovi.
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Čas, ki se izteka je čas, v katerem Bomo odkrivali vse. Tematika, katera zna rušiti, premakniti
marsikaj spodnašati, bo marsikoga se dotaknila.
Čas Zemlje je čas življenja, popotovanja, v katerem potujete, v katerem Smo nekoč, tedaj,
potovali tudi Sami. Tisti, kateri ste brali Njeno fantastično knjigo Usojena veste, od kod Bomo
nadaljevali.
ZEMLJA JE PLANET ZDRUŽEVANJA VSEGÁ, JE SVET ZAKLJUČEVANJ
Zemlja je pač planet združevanja vsegá: živega – neživega, razkrojnega – svetlobnega.
Veličina Zemlje je tako mogočna kot Bog vsegá, vse mogočega. Življenje na Zemlji je enaka
veličina kot je Izvor samega Boga.
Vendar, Zemlja je magnet. Zemlja je filter za vse in vsakogar. Zato na Zemlji ostajajo in
zaostajajo tisti, ki ne dosegajo, tisti, ki niso dosegali in nekateri, ki se žrtvujejo v stanju
ljubezni, popolne harmonije, predanosti in povezovalnosti, ste vsi v enemu mehu enega
balona, življenja, samega popotovanja.
Ker na Zemlji ni ravnovesja, ker na Zemlji ne poznate popolne ljubezni, ampak samo
spodnašanje, odnašanje, masakre takšne in drugačne, neharmonične, ste svet popolnega
popotovanja že v zemeljskega življenja pripeljali v točko, v stičišče, kjer ste zrušili Mater
Zemljo.
Ampak, rušite jo sami sebi. Zato ste prešli do točke, kjer zrete v svoj konec. Kajti tisti, ki ste
brali knjigo Usojena, boste dojeli in ste dojeli svoj prastari spomin, kaj se je zgodilo z
različnimi planeti, ki so odhajali.
Zemlja je svet zaključevanj.
Zemlja ni nesmrtna, ampak je smrtno polje, v kateremu vstajate, v kateremu se izoblikujete,
v kateremu se preoblikujete.
Ker je Zemlja že pred časom dosegla svojo najnižjo točko, Smo jo, z nekaterimi
posameznimi civilizacijami, preprosto premaknili drugam.
Zato opažate, da imate tri sonca, včasih pet sonc, včasih celo devet sonc, če seveda, le
zmorete pogledati v nebo in da vidi vaše oko tudi morda kaj takega nad vami, če si seveda
zmorete vzeti čas za to.
Če pogledate v zvezdnata vrata, v zvezdnato nebo, opazite, da ni več ena luna, da je luna
drugačna, da je bližje, da imate dve, tri ali še kaj več lun.
Če opazujete nebo, vidite, da zvezde niso več zvezde, ker jih imate pred obličjem.
Različne civilizacije so se pretočile okoli Zemlje in jo odmaknile.
Če opazujete Zemljo vidite, da jo umetno ohlajamo.
Le zakaj, ko pa je na svetu Zemlja takšna popolnost, takšna harmonija, takšna popolna
ljubezen vsegá in do vsakogar? Da tepete živali? Če se že ne prehranjujete z njimi, jih vsaj z
ljubeznijo vzgajajte ali pa jih bodo nekateri res vzgajali.
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In ne le to!
Poglejte, dragi moji, kam ste pripeljali planet Zemlja, katerega Smo odpirali skorajda
desetletje ali nekaj let nazaj, ko so se mnogi smejali in posmehovali Lanjuški, da je celo
odmaknila neki članek iz svoje spletne strani, ker so se, ker ste se norčevali iz tegá, kamor ste
prešli.
Mesta na svetu izginjajo. Velemesta se poniknejo. V puščavah se pojavlja morje, voda. Na
drugih celinah ni več morja. Malce poglejte, kam ste prešli!
Svet zemeljske globine v notranjosti izstopa na površje. Zemlja poka okoli in okoli. Zemlja
bo razpočila in bo dosegla svojo najvišjo točko vrenja in čaščenja.
Razpoka vam je že na Hrvaškem. Še malo jo imate že skorajda v Sloveniji. Še malo, pa se bo
kadilo iz vsegá.
Kaj mislite, da boste obstali? Kaj mislite, da bo življenje na Zemlji večno, ko pa ste vi v stanju
ne večnosti?!
Zemlja poka in razpoka okoli in okoli. Padla bo na dva konca. Notranjost bo zavrela.
Pred desetletjem Smo opevali, da bo Zemlja postala Sonce.
Ne Bom dodal časovnice, ker se Zemlja pričenja z vreliščem celiti sama.
Kaj to pomeni, dragi moji?
Zemlja vre znotraj, zato imate toliko potresov. Toliko prašine vulkana prihaja na površje, a
vi mislite, da je to daleč stran od vsakogar! A pozabljate, da gre v atmosfero. Atmosfera pa
vam vrača nazaj tisto, kar ste podajali k njej.
Vaš konec je vsekakor neizogiben. Stoletja Zemlja ne bo obstala.
Zemljo umetno ohlajajo civilizacije. Poglejte, kako dežuje! Po plasteh. Nič več tako, kot v
času vašega otroštva.
Odprite oči in glejte in čudite se, kam ste pripeljali svojo neharmonijo zato, ker ne osvajate
stanja ljubezni.
Zemlja vre v notranjosti. Skozi razpoke, katere prihajajo in katera se obdaja cela Zemlja, vi
prihajate do točke, da bo Zemlja od notranjosti lavo nad vse podala. Takrat se bo pričela
celiti, vreti in polniti.
Kaj bo z mnogimi ljudmi vam ne morem opevati, ker vam ne želim, ker Si ne upam biti v koži
vašega lastnega življenja ali popotovanja. Vi ste namreč civilizacija, ki gledate svoj lasten
konec, a se tega ne zavedate, ker hitite v prazno, ker vam umetni čas teče v sunkovitosti,
da se boste iztrošili. Niti toliko niste sposobni, da bi zaustavili svoj čas in dejali: »Dovolj je!«
Več kot štiri ure in dvaindvajset minut imate krajši čas. Še malo, pa boste prešli do sedme
ure.
In kaj boste vi?
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Robote izpuščate v vaše življenje. Robote ustvarjate za to, da bo robot-človek Sofija, in
takšni podobni, uničil človeka!
ČIPIRANJE
Kje živite? Kje potujete? Kaj mislite? Ali se zavedate, da je to vaš konec? Ali se zavedate, da
čipiranje je vaš konec? In množično dopuščate, da vam odvzemajo denar in pričenjajo s
čipiranjem!
Civilizacije mnogih planetov so izumrle – tudi Naše, ker so jih na silo čipirali.
Čipiranje, v katerega vstopate, je navidezno luksuzno.
Pa saj je krasno – date dlan zraven računalnika. Ne rabite telefonskega pogovora, plačevati z
ničemer. Ne rabite nobenih kartic. Ne rabite nobenega denarja. Kaj ni to krasno?
Kaj pa, ko bo vaš otrok lačen, kaj mu boste dali čip na glavo? Kaj mu boste pretočili denar v
njegovo veno, v žile? Kako mu boste pomagali, ker boste roboti? Kako boste vi sebe lahko
zadovoljevali, ko pa vam bodo šteli, koliko orgazmov dosegate?
Kaj mislite, kam plujete? Kaj boste sprejeli, da vam odvzamejo še tisto malo dostojnosti, kjer
vam bodo določili koliko kode, koliko številk imate na čipu na dlani? Kaj boste z njimi, ko se
bo sesul umetno sistem, tako kot vaši bitcoini. Kaj boste z njimi, ki podpira v ozadju
terorizem? Plačujete vojno v ozadju! Pa ne veste, kaj bi z denarjem zato, ker ga imate veliko!
Dragi moji, odprite oči!
Kaj vam ni jasno, da dopuščate, da vas špricajo z avioni?! Da vam bodo še malo, pa vam
bodo stisnili preko čipa strupe v vaše telo, ker vam bodo spremenili frekvenco!
Postali boste nični roboti. Postali boste tisto, kar ste bili v času izumiranja zadnje Varvarinske
Vilinske civilizacije.
Zakaj mislite, da so Vilini na Zemlji? Zakaj mislite, da je toliko milijonov milijardnih števil
Vilinov ujetih v VAŠIH svetovih? Le zakaj?
Zato, ker so takšnega srca. Dragi moji, ni še vaš konec! Vaš konec je šele začetek nečesa
velikega.
VERE, VEROVANJA
Kaj pa vera? Kaj bo z vero? Kdo bo obstal? Ena ali druga?
Bo obstalo krščanstvo ali bo morilo krščanstvo? Bo živelo muslimanstvo ali bo morilo
muslimanstvo? Koliko ver, koliko vsegá imate na veri, na Zemlji, v različnih skupnostih? Le
zakaj, da nekdo razmišlja namesto vas, da vam pravi: »Ti si vreden, ker moliš toliko
Očenašev, da si vreden, da greš v Nebo!«
Pa kaj vam je, ljudi moji?! Kje živite? Kaj mislite, da to odrešuje življenje? Kaj mislite, da se
boste s tisočerimi Očenaši odrešili življenja? Kaj vam ni jasno, otroci moji? Res ste simpatični!
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Ali niste dojeli smisla življenja? Ali ne vidite, da je vedno več enakih spolov, ker to se vam zdi
čisto šikano? Nimam nič proti tem. Odprite oči.
To pomeni, da je vaš konec, ker je sito dogodkov potrebno izčistiti, uravnovesiti, ne glede
na to, kje je še kaj ostalo. Vsi zapisi tečejo skozi vas, zato imate takšno zmedo v
temperamentu, drage moje. Zato nimate pravih moških, ker se zaključuje. Zato več nimate
pravih žená.
Kaj mislite, kam plujete?
Kaj res mislite, da je to popoln konec?
Kaj mislite, kaj bo ostalo od konca življenja? Preberite si Usojeno! Dojeli boste mnogo in
vsegá.
Zapomnite si nekaj!
Ko telo izpusti zadnji izdah, je energija, ki se pomeša v etru vsegá. Nihče nikamor ne
pobegne. Nihče nikamor ne zmore oditi, preiti. Kar je dobro – tako za revne, tako za
bogate.
Kako je mogoče, da imajo le živali svoj čut in so skozi toliko tisočletij še vedno zveste vam?
Kaj ste se naučili od živali? Popolnoma nič!
Še ene preproste ljubezni do sebe niste sposobni dati! Kaj šele do življenja, do živali, do
rastlin.
ZA NAMI OSTANE LE SPOMIN
Pa pridemo v točko, ko od vas ostane le spomin.
Si lahko mislite, kaj bi kdo počel z vašim spominom? Je vaš spomin, kar ga ustvarjate, vreden
nesmrtnosti?
Kaj mislite, da ste v temu programu zgradili sebe v etru, da ste vredni obstati?
Še veliko vam primanjkuje, dragi moji! Še veliko boste morali narediti na sebi!
Na Zemlji vlada zavist. Na Zemlji vlada sovraštvo. Na Zemlji vlada neharmonija.
Kaj vlada na Zemlji? Ljubezen?
Če bi se ljubili, bi se vsaj cenili.
Le kam ste ljudje prešli? Ne živali, ne rastline.
Živali so modre, pa naredijo rajši skupinski uboj in odidejo. Zamenjajo vdah in izdah.
Kam pa se boste skrili vi? Kaj boste zamenjali vdah in izdah in se pobesili? Kot v času
zgodovine, ko so vas križali, obešali, obglavljali. Boste pili tablete, da boste umirjenih živcev?
Kaj boste delali? Ko še niste sposobni lastnih deset vladarjev ustaviti na vaši vladi, ko niste
sposobni dati srčne in tople ljudi na vlado!
Kaj boste vi? Kaj bodo vaši otroci? Kaj bo z rodovi za vami? Ali jih boste sploh še videli?
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Ko na nebu se pričnejo pojavljati svetlobni znaki, ko bo nekaj lépo na oko, ko bo nekaj res
božanstvenega, boste vsi samo gledali in že gledajo in so že gledali povsod po svetu.
SLOVENCI SMO AVTOHTONI NAROD
Le vi Slovenčki, hlapci naši, kaj delate vi? Služite domovini? Služite šefu? Služite ženi? Služite
otrokom?
Kaj delate Slovenčki? Ste srečni? Ste popolni?
Je to življenje, ki ste ga sposobni v tempu kratkega časa živeti še dvajset let? Morda
maksimalno dvaindvajset? Ste ga sposobni?
Pregoreli boste! Čipirali vas bodo. Ugasnili vas bodo. Zakaj že?
Zato, ker nimate poguma stopiti skupaj in reči: »Dovolj!« Zato, ker ste Slovenčki hlapci, kot
ste bili že milijonska leta, kot ste bili že tisočletja. Ko je padel Egipt, ste padli tudi vi.
Vi ste avtohtoni narod. Vi ste avtohtoni narod, ki je prvotni bil na Zemlji. Nihče drugi!
Niste zrasli iz opic, ampak ste produkt razvitih civilizacij, ki so se z vami preselili in vzgajali.
Zato imate v izkopaninah tudi dvajset, dvaindvajset metrska okostja. Le zakaj? Ker ste vi tako
jedli in ste rasli?
Dajte, dajte! Zato, ker so Naši svetovi bili tudi do 76-krat večji kot vaši, vaš planet.
Pa smo tam!
Od tam izvirajo tisti, ki so se žrtvovali, da so prehajali k vam. Preberite si Usojeno, se boste
spomnili svojega prehoda.
Če vam je predraga, kot nekateri tako radi drezajo v to, vzemite si jo v knjižnici. Tam je
zastonj!
OD NAS OSTANE SAMO ENERGIJA SPOMINA
Ali veste, kaj od vas ostane? Kaj bo ostalo? Če, seveda, sploh še boste vredni tegá.
Energija spomina. Samo spomin.
Spomin je tisti, ki vas spravi v harmonijo. Spomin je tista energija, ki se vije in pretaka.
Če ste v spominu dogodke ustvarjali z ljubeznijo, imate možnost, da vas opazimo in vas
povzamemo iz nečesa, kamor boste vstopili vsi.
Saj veste, kaj je najbolj pošteno? Vaša smrt! Hvaljena bodi, da bode in da bo ostajala!
In veste zakaj? Ker jo ne prerastete!
Če bi vam dal ključ, bi se pomorili medsebojno.
Žalostno, žalostno, da v vseh teh letih, z Naše strani poučevanja, ne znate ločiti rožo od
plevela.
Ali se spomnete, kaj Smo vam opevali desetletje nazaj?
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Na Zemlji se bodo pojavljali lažni bogovi. Spoznali jih boste, če jih boste začutili. Je tako?
Vsi kanalizirajo Nas. Klanjamo se vam. Vsi so najboljši! Je tako?
Najprej začutite sebe. Spoznajte sebe in ne klobasajte neumnosti.
Mi nismo energije. Mi Smo civilizacija, ki po drugačnem postopku sodelujemo – čez Lanino
skorajda mrtvo telo. Vi ne veste, v kakšni sestavljanki se pretakamo. Zato prenehajte
govoriti, da so Gospodje Energija in da so dostopni vsem, ker gre enako z enakim. Na Zemlji
pa bodo marsikatere, da se ne Bom izrazil imensko, da ne Bom koga pičil, ki ruši vse skupaj,
še veliko naredile.
NAŠ KONEC JE NAŠ ZAČETEK NEČESA NOVEGA, NEČESA MOGOČNEGA
Dragi moji, vaš konec je vaš začetek. Začetek nečesa novega. Nečesa mogočnega.
Še imate čas, da sebe lahko postavite. Ker, ko pride konec za fizično telo, bodo konci
različni.
Pred desetletji Smo opevali: »V nekem toku dneva bo modrina neba izginila iznad vas. Nad
vami se bodo pojavila plovila, ki bodo pobirale vse in vsakogar.«
Enako k enakim. Kar ste si, kar si boste prislužili, tja boste tudi prehajali.
Kaj res mislite, da boste vsi, s takšnim načinom življenja, s takšnim sočutom kot ga
premorete do sebe, do ljudi, do okolice, do narave, do vsegá, res vredni nesmrtnosti?
Dragi moji, včasih bi vas oklofutal! In veste, kaj vam pomaga? Prav to! Ker takrat klofuta
zaboli – ampak vas zbudi!
Kadarkoli prehajam na različne planete, vedno vedó – kdo bo, kaj bo in zakaj bo.
Nikoli ne norim! Samo na Zemlji Mi je vedno nekaj za noreti in rohneti, ker Me ne SLIŠITE,
ker Me ne ČUJETE, ker Me NOČETE slišati!
Ampak, veste, kaj je najboljše? Da Jaz nisem v materiji, ampak ste vi, vsi. Kaj pa zdaj?
Jaz Bom šel skozi bolečino ali boste šli vi skozi bolečino? Ali si boste še enkrat privoščili, da bo
planet zavrel in eksplodiral? Kaj si boste znova privoščili novo galaksijo? Novo dimenzijo?
Morda! Morda pa ne! Kdo bi vedel? Jaz vem. A vam povem?
Vaša rešitev ste vi sami! A vam že kaplja močno v grlo in se že močno dušite z lastnim etrom
zraka. Postanite človek z velikim Č-jem! Prenehajte s hudobijo! Prenehajte z ukazi!
Prenehajte z ultimati! Prenehajte kričati in udrihati!
POSTANITE LJUBEZEN. Umirite se.
Prenehajte noreti zaradi denarja. Prenehajte se zadolževati. Prenehajte ubijati.
Zbudite se in bodite prisotni.
Ko sprejemajo zakone, povežite se in stopite na ulico in recite: »Ne. Tega ne sprejmemo!«
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Dajte, Slovenčki, tako mali ste. Še malo, pa vas ni več. Ali to rabite? Ali prav to potrebujete?
Da boste znova jokali – a nič ne naredili?! Pričnite pri sebi!
KAJ POMENI BESEDA LJUBEZEN?
Ljubezen je beseda, ki pomeni darovanje-žrtvovanje, sprejemanje-povezovanje, biti v
celovitosti vsegá, biti sprejemnik vsegá, biti opazovalec, biti občudovalec, biti mirovnik,
biti zaznavni, biti nekdo, ki samo je.
Biti Nebo pomeni ljubiti. Biti Nebo pomeni OBSTAJATI. Obstajati pomeni živeti. Živeti
pomeni nesmrtnost. Nesmrtnost pomeni obstoj.
Ko pride do točke, da boste masovno izstopali iz uma, iz razuma, iz telesa, doživljali šoke, ko
vas bo vaša preprosta duhovnost peljala navzdol, navzgor, levo, desno; ko boste in ste
čebelice nabiralke, ki iščete tisto nekaj naokoli in upate, da kdo kaj namesto vas naredi, ne
boste našli tistega, kar vi iščete, ker vse imate v sebi.
Vi ste tisti, ki slišite. Vi ste tisti, ki vidite. Vi ste tisti, ki sprejemate. Vi ste tisti, ki dajete. Vse
ste vi – v enem paketu! Ampak, najtežje od vsegá je pravzaprav samo biti.
Beseda biti je najbolj enostavna. Lanjuša pravi: »Je easy!«
Ne Bom ravno dejal, da je easy! In veste zakaj? Zato, ker ne znate več biti to, kar ste bili!
Koliko izmed vas si upa ponoči v miru zaspati? Koliko med vami je tistih, ki se uležejo brez
skrbi? Se radostno nasmehnejo, predno zaprejo oči? Koliko vas je? Peščica? Hm, le nekaj –
tu in tam, starih modrecev, starih modrih duš.
Materialnost je svet, katera vas odvrača od vas samih, od vaše notranjosti, od vašega
jedra, kar ste.
Ko pride do preloma, da pride Nekdo nad vas, se bo čas drugače sukal. Modrina neba bo
izginila nad vami za obdobje 24-ih ur, ker bo vse polno plovil tujih civilizacij, ki danes
hladijo vaš zemeljski planet.
Poglejte, kako kaplja, kako teče voda po situ drugače, z drugačno obliko.
Glejte v nebo, ko se navidezne zvezde premikajo in krožijo okoli vas. Kot mrhovinarji okoli
vrele kaše hodijo. Ampak ne zaradi vas! Zaradi svojih, ki so med vami.
TOČKA SOOČENJA
Počasi razumete?
Ko pride določen konec pomeni, da to ni konec, da je šele začetek nečesa novega.
Ko pridete v točko soočenja, ko boste prešli na površje, dragi moji, boste prešli v točko
gledanja svojega življenja. Tudi, če boste preko materije zavibrirali v drugo plast. A ne trudite
se vibrirati iz ene plasti v drugo plast, ker pride čas, ko vas poberemo.
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Ko pride trenutek, boste na situ vsegá – vseh občutkov, vseh dejanj, vseh pogledov. Žal,
tudi vseh misli. Vaše misli vam bodo vaš ponos – ali pa tudi ne! Si mislite, kaj vas čaka? Od
česa ne morete zbežati?
Od vas ostane le energija dejanj, misli! Ali se boste lahko skrili sami pred seboj? Mislite, da
boste lahko pobegnili pred nečem, kar ste ustvarili, so pomagali soustvariti? Nikakor ne!
Nikamor se ne morete skriti!
Le lastna dejanja in po lastnih dejanjih se boste pa zagotovo, zagotovo ločevali
medsebojno.
Medsebojno ločevanje bo ločevanje na dobro in slabo. Notranjost je paket energije, ki vre
na površje.
Vsi opazujete ljudi okoli sebe in pravite večkrat dnevno: »Pa ta je čisto drugačen. Ta se je
spremenil. Ta je hudoben. Ta je zloben. Ta je postala čisti moški. Ta je postal čista ženska. Ta
je takšen. Ta je drugačen. Temu poudarjene so oči. Ta ima zavite oči. Ta ima črne oči. Ta ima
takšne poteze!« In tri pikice…
Vsi opažate vse, a nič ne opazite pri sebi. Ste prešli v točko, kjer si upate trditi, da ste
ponosni s tem, kar ste izživeli – od vdaha do izdaha? Od trenutka ločnice do tega trenutka?
Ste ponosni na svoje življenje? Zelo malo vas je!
Nič hudega, če niste ponosni. Ne bo konec vsegá! Ne se bati!
Po spominu se bodo nekateri lahko materializirali drugače. Nekateri bodo za nekaj časa
celo morda premaknjeni drugam. Ne Bom dejal, katera civilizacija. Ne Bom dejal, katera
starost. Ne Bom dejal, ali bodo to samo vaši otroci. Morda vaši vnuki?
PLANET ZEMLJA JE ZNOTRAJ POSELJENI PLANET
Tu niste sami!
Planet Zemlja je znotraj poseljeni planet.
Ko Smo pred desetletjem dejali, da je planet Zemlja votel, ste se Mi smejali. Ne vsi! Nekateri
biseri pa, ker ste se norčevali iz sebe. Ali danes upate trditi, da Zemlja ni več votla?
Kako je mogoče, da Zemlja, naj bi bila polna, po vaših šolskih sistemih: »Zemlja je po plasteh.
Zemlja je kompaktna. Prišli ste iz opic. Vstali ste iz opic.« Res?
Vera pravi: »Vi ste kot ovčke.« Sledite ovčki. Bodite ovčka!
Kaj ne vidite, kaj vam počne sistem? Kaj ne vidite, kam vas pelje sistem?
V vašo pogubo!
Ampak, tukaj znova niste sami. Zato, ker so tudi druge civilizacije, ki so znotraj v planetu.
Počasi bežijo iz vašega planeta.
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Kako je mogoče, da pod zemljo ni svetov? Kako je mogoče, da Smo dejali pred več kot
desetimi leti ali malce več, da v Zemlji ni jedra, ampak, da je Luna in dva Sonca? Še marsikaj
se skriva znotraj.
In, dragi moji, ker imate Zemljo votlo, zato razpada, zato morje ponikne in kmalu najlepših
otokov, najlepših morij več ni, ne bo in jih nikoli več ne bo.
Puščava bo najlepša oaza.
A ne za vas, ki ste Slovenčki, ki se ne boste upali premakniti zato, ker boste čakali, da bo
morje prišlo do vas. Malo se šalim. A malo tudi res.
In veste zakaj?
Ker, tako kot Smo dejali, tam, kjer ni nič, tam, kjer so puščave, tam bodo oaze miru in
ljubezni.
Zato določeni vladni na Zemlji uničujejo in izganjajo ljudi od tam, kjer jim več mesta ni.
Zato pokažejo navidezno, da imate begunce okoli vsega, ker je vse postavljeno na ključ,
dragi moji. Zato, ker vi ne želite videti. Ker vi se ogradite. Vi si postavite betonske zide. Vi si
postavite ograje. Postavite si do neba!
Zbudite se! Zavajajo vas! Lažejo vam!
Poglejte resnici v oči!
Oni vedo, kaj tam prehaja. Ker gledajo preko satelita vedo, kje morje nastaja. Ker že vnaprej
vedo, kje so toplotni izseki. Kje je še morda varno živeti. Kje je bogastvo in kje bo bogastvo.
Muslimanska vera pa se bo razpasla po Zemlji, ker jo tudi taktično postavljajo. A ni tako
slaba! Je samo posebna. Saj veste: »V imenu Boga!« Pa smo tam!
V imenu Boga vaše religije ljubijo Boga. Zato je potrebno počistiti, kar je potrebno počistiti.
Če boste kokodakali drugače, vas bodo počistili vsi, ne glede na to, v kateremu verovanju ste.
In če ste modri – Me slišite: NE VSTOPAJTE V NOBENO VEROVANJE. BODITE SAMI SVOJA
VERA, ker le tako, le tako boste na daljši čas imeli mir znotraj sebe. Imeli odskok in
preskok, da boste lahko zmagali, živeli in obstali. Drugače se boste omadeževali.
Bodite budni. Pričnite v lončkih se truditi, povezovati z rastlinami. Posadite si en
paradižnik. V en lonec si ga dajte in ga občudujte, da se boste naučili vzgajati paradižnik. Da
boste končno pobrali svoj plod in si ga dali na krožnik in dejali: »To je pa nekaj, za kar je
vredno živeti!« Da boste enkrat morda okusili vaše delo. Pričeli boste ceniti življenje.
Ne Bom dejal, da na Zemlji ne bo hrane. Vas bodo pa hoteli skozi hrano zastrupiti. Vodo
bodo hoteli podjarmiti zato, ker bodo dejali, da jo je potrebno čistiti.
Se vam zdi, da jo je potrebno čistiti, ko vre iz globine osrčja Zemlje? Iz notranjosti, kjer se
ulovi?
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Ne Bom dejal, da vre in nastaja iz Zemlje. Ker Zemlja je bila najprej vrelišče in je bilo brez
vode. Voda se je kasneje, kot kaplja solzá, pretakala preko vsegá in jo ohlajala. Takrat so
nastajala morja.
Ampak, v središču imate močno vrelišče vode, ki je tako kot vulkan in vre in se vrtinči. To bi
bilo lahko vaše središče, središčna točka.
In ne le to!
V Zemlji je mnogo različnih civilizacij, ki bodo vsak čas prihajale na površje med vas.
Če opazujete Zemljo vidite, da Zemlja, kar naenkrat, izginja pod ljudmi. Izginjajo mesta in
jih več ni. Izginjajo avtomobili in jih več ni. Nastajajo tornadi, kjer jih nikoli ni bilo. Pri vas
pa pač – toča, ki je ČUDEŽNO prišla nad vas. Ampak, vi ne vidite, ker to je pač mati narava!
Ker to ni človek. Ker to je nekaj, kar se, pač, čudežno zgodi, ko imate vi pridelke za pobrati.
Ko imate vi nekaj, kar bi morali nabrati, pa je čudežno toča, ko ne bi smela biti toča. Se vam
zdi to normalno? Zbudite se!
Z določenimi aparaturami, z določenimi strupi, vplivajo na vaš eter, da pada nad vami toča,
da je nad vami suša. Ampak, malo je ušlo izpod nadzora in ne morete več na svetu ustaviti
vodovja.
Nemčija je čisto pred koncem ogromnih sprememb. Nemčija vam je zelo blizu, a hkrati zelo
daleč.
V življenju pričnite biti budni in prenehajte si zatiskati oči. Ker, če si boste zatiskali oči,
boste obžalovali vsak zapis, ki ga boste naredili.
Doprinašajte. Vaše prepričanje, vaše misli, ki se povezujejo z vašimi čustvi, so najmočnejši
naboj energije, s katerim lahko rešujete svet.
TEHNIKA: S KRISTALNO ENERGIJO LAHKO ČISTIMO IN POČISTIMO ZEMLJO IN POMAGAMO
MATERI ZEMLJI (posnetek 48:23)

Spravite se v mirno energijo, v mirno polje znotraj sebe in pričnite čutiti
sami sebe.

No, ne Bom dajal tehnike za to, da jo boste obirali in obračali. Kakšne misli!! Čisto narobe
postavljen svet!
To tehniko Bom dal zato – lahko tudi služijo s tem, vsekakor! Vsekakor! Samo delajte jo
pravilno! To bo najboljše!
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Misli usmerite v notranjost pleksusa.
Dajte. Pojdite z Menoj v raziskovanje najmočnejšega naboja, s čimer lahko
spremenite vse in vsakogar. A ne na slabše, ker je to nad popkom energija, ki
bo spreminjala vse v Svetlobo.

Če boste slabi, hudobni, odiralski, energije ne bodo funkcionirale, ker se bodo vrtele okoli
vas in bo energija obstala tam, od koder jo hočete odposlati. Varovalka!

Misli umerite v to, da
znotraj, v notranjosti
pleksusa, v globini in v
osrčju telesa, se pravi, v
prerezu telesa, se pravi, tu
znotraj, začutite energijo
kot kristalna energija, ki se vrtinči. Kot bi ledena energija se znotraj stekala in vrtinčila.
Poskušajte jo videti z notranjimi očmi. Vrtinči se kot samostojna kepa.
Sedaj poskušajte jo SLIŠATI, znotraj, v energiji telesa in duhá.
Poskušajte jo slišati – kot bi se lomil led, kot bi se prasketanje čulo in
razlivalo. Poslušajte svojo energijo.
Različni zvok različno oddaja frekvenco, iz katere izhaja.
Sedaj začutite, kako energija raste in se pregreva telo, fizično telo.
Začutite, kako se razliva toplota naokoli.
Začutite, kako energija gre v širino. Kako se počasi ustvarja ploskev.
Opazujte, kako se zliva in nastaja kot nekakšna ledena površina kristalna
energija, ki ni kompaktna.

Poskušajte jo znotraj, z notranjimi ročicami se jo dotakniti. Poglejte kakšna je. Kot bi bil
val, kot bi bila mehkoba. Kot bi bila oljnata energija. To je svetloba, ki spi in še ne žari.
To ležečo polje te energije postavite pokonci, kot bi hoteli ležečo čakro
dati navzgor po prerezu.
Postanete velika svetlobna energija.
Opazujte njeno barvo. Opazujte njeno vibracijo.
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Z dlanmi, z ročicami se jo poskušajte dotakniti, kot bi bila rahlo pred vami.

Obrnite fizične dlani, boste najlažje začutili njo pred seboj.
Ali čutite njeno moč?

Sedaj misli usmerite v to, kaj želite za Vesoljno Stvarstvo. Kaj želite, da se prične oddajati,
rušiti, spreminjati. Skozi to oddajajte svojo željo, svojo ljubezen.
Postanite ljubezen. Postanite tisto nekaj, s čimer lahko spreminjate svet.
Opazujte, kako se energija, kot odboj, vrtinči in oddaja vaš signal.
Igrajte se. Opazujte samo odboj.
Ko boste znotraj dodali ljubezen, tisto ljubezen, ki kar boli, ki kar cveti, iz katere bi se
raztreščili, napolnili in zapolnili vso Stvarstvo, se bo ta signal oddal naprej. Bo ta signal
potoval po Zemlji in bo tako, kot bi na bazi življenja najnižje točke pričel masovno
prebujati enako frekvenco na enakih poljih.
Doma se poigravajte s to energijo. Oddajate in razbijate vse, kar je gostega, vse, kar je
polnega.
Ko ta energija potuje, jo poskušajte usmeriti na tla Zemlje, tam, kjer je razpoka in se
poigravajte s to energijo.
Boste videli, da se zmorejo dogajati čudeži. Zmorete zapirati svet okoli vsegá. Zmorete
spremeniti frekvenco Matere Zemlje, katero ste zrušili in prenapolnili z neharmonijo. Jo
boste na ta način podprli in jo premikali v prebujanju živega vsegá.

Sedaj misli znova vračajte nazaj v koncept, da se po tej energiji znova
zlijete nazaj, da začutite, kako ta kristalna, ali steklovina ali ta vibracija,
kako naj jo drugače opevam?, začuti kot zbrana ploskev, ki je postavljena v
prerezu vašega telesa in jo postopoma nagnite in jo spravite v ležeče stanje
in jo počasi ožajte nazaj do trenutka, da začutite znotraj sebe zasnovno
energijo, ki se znova kotali, ki se počasi umirja in pomiri.
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Prav čuti se, kako se toplota znotraj zgosti in to ste znova vi, čisto sami.

Misli dajte samo še na zavedanje, da se zlijete od glave, preko telesa vse v podplate, kot bi
se hoteli znotraj pogledati in zapolniti svoje telo čisto do točke podplata.
Takrat se energija znotraj v telesu znova vakuumira in se spnete znova nazaj.
To je energija, ki ste jo nekoč imeli, s katero ste se vpeli kot prvotni, ki ste prihajali v času
Usode proti Zemlji. Ko ste bili kot nekdo, ki je Zgoraj, v Usodi, pripravljeni se pretočiti v
Zemljo, ste spustili enaki kanal, ki se je vpel na Zemljo, se razširil in po tej energiji ste se
spuščali v Mater Zemljo.
To energijo sedaj uporabljajte z enako tehniko kot ste prehajali, jo uporabljajte, da čistite
in počistite Zemljo. Prebujajte drug drugega, ker skozi to boste znova začutili svojo vest,
boste znova začutili svojo ljubezen, boste znova začutili vse in vsakogar.
Ni potrebno usmerjati v nikogar, samo energijo spustite po Zemlji, po naravi.
Mati Narava bo dobila val obratovalne energije.
TEHNIKA: KAKO SI AKTIVIRAMO SVOJO ENERGIJO (posnetek 58:57)
Tako kot vi lahko ustvarjate in tvorite novo
energijo, tako kot Smo tudi že, nedolgo
tegá opevali, ko energijo dlani, čaker
skupaj poveznete, jo date na jajčnike, jo
vdahnete in začutite vrtinčenje, je to
osnova za aktivacijo vaše energije.

Dajte, dajte. Kake misli?!
Torej, ko to energijo aktiviramo, začutite toploto jajčnikov.
Moški boste dali to pod moda in se takrat prične aktivirati energija.
Se pravi, poženete energijo v obratovanje.

Mati Narava pa bo skozi vas pričela dobivati pulz in vrtinčenje in čiščenje in poganjanje
dotoka sveže energije.
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Ampak, dajte, to delajte takrat, ko boste začutili, da želite premakniti, postaviti ali pa le
vsakdanje težave, blokade, neprijetnosti, težine in bolečine iz strani ljudi, ki prihajajo, iz
strani temp, v kateremu ste, saj ste kot v lijaku, ki vedno bolj tone in vas žene v časovnem
pasovu v trenutek, kjer ne boste zmogli več.
To pomeni, da to energijo, to postavitev, se pravi, energije dajte v tempo vsakdana, da se
bodo ljudje, s katerimi sodelujete, zbudili, ustavili, zazrli vase, da se bo tempo počasi
umiril. Ker nikakor ne boste zdržali tempa, ker morate delati preklope, morate delati
preklope iz enega časovnega trenutka v drugi. Ker, telo je eno, duh je drugo, duša je tretje.
Um je nekaj. Srce je drugo. Se pravi, več plasti, več tisoč ljudi v sodelovanju enega človeka.
Recimo temu preprosto tako.
Kaj naj vam opevam?
Pričnite res iskati sebe v množici vsegá! Pričnite biti ljubezen! Pričnite – ne na besedah!,
biti ljubezen. Bodite na dejanjih! A ne tako, da boste kupili tono bonbonov in jih talali zato,
da boste obkljukali, da ste darovali.
PREŽIVETJE NAS SAMIH BO ODVISNO OD TEGA, KOLIKO BOMO ZMOGLI OBDRŽATI
FREKVENCO LJUBEZNI
Začutite! Začutite impulzivno.
Tako kot Mi pristopimo, primemo, pomagamo, podpiramo. Dajte, zgledujte se po Nas!
Zbudite tisto nekaj v sebi, kar imate, da se preoblikuje trenutek, v kateremu lahko še kaj
zaustavite.
Drugače bo prišlo do točke, kjer bo neki konec. Vendar, kdo bo v temu koncu preživel bo
odvisno od posameznika, ki bo zmogel obdržati frekvenco ljubezni.
Ko bo prišel trenutek, da bo telesna struktura sebe spremenila. Dobro Me poslušajte!
Človek vibrira na določeni frekvenci. Določena frekvenca zvoka drži energijo skupaj, v
prašino. Telesna energija se spreminja, kar pomeni, da se spreminja tudi človek. Počasi bo
znova se pričela izginjati vodna struktura. In počasi bo v telesu prišlo stanje gostote
nekakšnega silicija.
To pomeni, da boste prehajali v drugačno frekvenco. V obdobju nekaj let boste to tudi
zapazili. Drugačni boste postali. Ne vsi! A le tisti, ki bodo v sebi prebujali stanje popolne
ljubezni.
STANJE POPOLNE LJUBEZNI
Ali veste, kaj pomeni stanje popolne ljubezni?
To Mi je bilo zelo všeč, ko Sem poslušal izza ozadja Lanino obnovitveno delavnico, ko Je
dejala: »Ko pridete v trenutek, ko imate občutek, da ste tako hvaležni, tako srčni, tako
radostni, tako popolni, ko nekomu nekaj naredite tako kot malo gesto, tisto nekaj, bi vam
solze polzele na oči, ste v stanju blaženosti.«
To je trenutek, katerega morate obdržati 24 vaših smešnih ur.
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To pomeni popolna ljubezen!
To je tisto nekaj, kjer ničesar ne pričakujete, kjer ničesar ne oddajate, da bi zahtevali, da bi
hoteli, da bi bili nekaj, da bi vas nekdo pocartal.
OTROCI SO NAJVEČJA PRESLIKAVA ALI ODSLIKAVA NAS SAMIH
Nič nimam proti bogastvu. »Bogastvo so menda naši otroci!«, tako pravijo na Zemlji. Imajo
prav! Kajti, v otrocih se skrivate tudi sami. In otroci so vam največja preslikava ali
odslikava, zato vas tako jezijo.
Ampak, dragi moji, zbudite se!
Sedaj vam Bom nalil malo čistega vina, da vam malce priprem vest.
Kakšni starši ste, da otrokom dopuščate, ko zaključijo osnovno šolo, da se ga napijejo? Da
gredo na »after party«, kot pravite pri vas na Zemlji? Ali mislite, da je to nekaj, kar rabijo?
Ali mislite, da je to to, kar rabijo, rabite? Da boste čez leto ali dve še bolj jokali, ker vsi
kadijo, vsi se zadevajo, vsi so pijani? Nič nimajo spoštovanja do nobenega.
In vi boste dejali: »Moj otrok rabi psihiatra. Moj otrok rabi psihologa.«
Ne! Vi ga rabite! NE OTROK!
Ali Me slišite? VI kadite. VI pijete. VI ne dajete časa svojim otrokom, svojim dragim, niti sebi.
Vi se malo zadanete. Ali mislite, da je to dobro?
Zato, ker se ne znate ustaviti. Zato, ker se ne znate poslušati. Zato, ker ne znate reči: »Nisem
srečen in sem pripravljen izstopiti.« Zato, ker vse predajate na otroke.
Vaši otroci pa so bolj inteligentni kot vi in samo čakajo, da vam vrnejo nazaj.
In potem ste v začaranem krogu.
In pazite to!
Vaši otroci vam bodo vaša vest! Vaši otroci so vam najnižja točka od vsegá, kar filtrirajo.
Ste zmožni dojeti, da ne skrbite za svoj delež znotraj njih tako, kot bi vi želeli?
Dajmo, dragi moji. Na čisto si natočite vina, da se razbistri vaš pogled! NEKAJ BOSTE MORALI
NAREDITI – SPREJETI ODLOČITEV, KAJ HOČETE IN ČESA NOČETE! Ali je to res tako težko?
Ali se zavedate, ali opazite, kaj dobivate na Zemljo?
OTROKE GENIJEV. OTROKE INTELIGENTNE. KI VEDO, PO KAJ SO PRIŠLI, KI VEDO, KAJ
HOČEJO IN KAJ MORAJO. Ki imajo računalnik skorajda že v svoji plenici.
Saj veste, na kaj mislim. Pričnite KOMUNICIRATI.
Vaši otroci bodo, žal, morali zaključiti tisto, kar vi niste sposobni! Vaši otroci vas morajo,
žal, prisiliti, da vi padete navzven, da se derete, da kričite, da se pokažete kot nesposoben
človek, ker vas iztirijo.
Le zakaj vas iztirijo, če pa ste sama ljubezen? Če pa ste vsi tako popolni!?
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Kako je mogoče, da vas lastni otroci najbolj prizadanejo? Pa samo dajejo nazaj tisto, kar
dajete v njih!
Se morda kdaj vprašate, ali je to naš konec?
Ali veste, ko pride trenutek resnice, ko bodo marsikateri otroci preprosto stopili naprej,
nekateri pa boste, žaaal, ostali daleč stran od njih.
Ali se zavedate, da duša prenaša samo spomin? In prenaša najmočnejši zapis iz zadnjega
življenja.
Če vas bodo otroci prerasli, ni nič slabo, če ste ljubezen, ker pojdete z njimi, ker so oni
rešitelji tistega, kar ste vi napák postorili, tudi skozi različna življenja.
Otroci, ki se rojevajo, so daleč nad zlatimi otroci. So mnogo več! So točno sprogramirana
bitja, ki vedó, kaj morajo še narediti, da pride do točke vašega konca.
Oni so vaši rešitelji, ker vedó, kako kaj obrniti. Kaj pa vi? Ste jim zmožni slediti?
Dobro, ko pridejo do točke, da postanejo odvisniki, ste krivi sami. Ne družba. Sami!
Zato, ker niste sposobni pogledati v sebe, spremeniti odnos, ki bi ga morali spremeniti.
Otroci, kjer so starši v harmoniji, ne zaigrani, da ne bo pomote!, v harmoniji iskrenosti, kjer
sta, drug za drugim, kjer je okolje zdravo, pride otrok točno takšen.
Torej, VI MORATE SEBE SPREMENITI! A vam gre dobro, ker ste se potopili v duhovnost!
Duhovnost vas malo brcne v rit. Se opravičujem izrazu, ampak je pravi! Ker takrat pričnete
iskati. Potem pridete v točko, da se pričnete jokati, ker dojamete, da niste srečni. Zato, ker
predhodno si zatiskate oči, si dopovedujete kaj DA in kaj NE in KAJ BI in KAJ NE BI.
Ampak, veste, kaj poslušamo?
Samo zaradi otrok ostajam skupaj.
Super! Dobro, da Nimam takšnih otrok in takšnih staršev nad Seboj, ker jih tudi Nimam!
Ostajam zaradi premoženjskega stanja. PREMOŽENJSKO stanje ne nesete s seboj! Kaj vam
ni jasno?
Ne Bom dejal, da v lepi hiši ni lepo živeti! Tudi Sam živim v graščini in uživam, z lastnim
sotočjem, izvira slapa, ki ga imam v lastnem domu! Si predstavljate, kakšen luksuz imam?
Na eni strani zelenje, na drugi strani morje, na tretji strani nebo in življenje. Luksuz,
kakršnega nimate na Zemlji. Tudi Sam živim v razkošju.
Ampak, veste, kako Jaz živim?
Bosopet. V preprosti obleki. Če bi se pojavil tukaj, bi Lanjuša dejala, da bi Me slekla, kot bi
bila tunika. Preprost Sem. A znam živeti!
Kaj pa vi?
Znate živeti v luksuzu zakreditiranega stanja?
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Ali vi veste, da kraj, v kateremu Sem, da dom, graščino, ki jo imam, Sem jo lastnoročno
zgradil in izkoval iz skalovja, z lastnimi rokami. Ste zmožni to? Ste!
Kaj to pomeni? Da Sem se moral zakreditirati? Celo življenje ne bi odplačal kaj takega, kar
Sem si postavil. Ampak, veste zakaj? Zato, ker imam nesmrtno telo, ker si to lahko privoščim.
Naša Lanjuša, Moja Lanjuša pravi, da bi marsikoga bilo potrebno poslati v kamnolom. To bi
vam koristilo! Marsikomu! V kamnolomu bi imeli krasne skulpture. Si predstavljate, kakšne
graščine bi nastajale? In kakšne duše bi se izrojevale? Ne bi imeli časa razmišljati, kako boste
komu izpodnašali tla pod nogami. In razmišljali bi le še o svetlobi jutrišnjega dne.
Končno bi postali svetlih misli, čistih misli. Postali bi znova sijoči in lepi.
Zato bi vam za konec dejal:
Ne razpršujte svojih misli naokoli. Ne glejte k sosedom, kaj imajo in kako imajo! Ni več
dovolj časa!
Energijo ustavite in usmerite v to, da jo postavite v sebi.
Odmaknite telefone. Odmaknite računalnike. Ugasnite ženo na izklop, če imate občutek, da
preveč govori. Ali pa ji dajte malo vode v usta in naj grgra. A enako delajte sami! S tem se
boste sprostili.
Ali veste, če grgrate, da pričnete poslušati zvok sebe in se pričnete smejati. Končno boste
dobili radost na površje. Malo trika. Malo veselja.
Zbudite svojega otroka! To vam je zmaga!
Postanite malo nori, tako malo nori, da se pričnete valjati po travi. Pričnite skakati. Pričnite
teči. A ne Mi govoriti o kolkih in o kolenih! Pa poskušajte se samo valjati, če drugega ne! To
je dobro! Resnično. To vam bo zbudilo mladost. Ne iščite izgovorov, kaj bi in kaj ne bi! Kaj
zmorete in kaj ne zmorete, ker je vedno vse NE. Ker je lažje biti dark, ker je lažje biti Tema!
Tako kot so nekateri svetniki in cvetke postavili Lano, da je Tema. Vas moram zelo razočarati!
Potem bi bil Jaz tudi Tema!
Škoda. Lana ni Tema, draga gospa!
Lana je Boginja, ki je nekoč vladala in je edina živeča Pajčelanka, katera je sprejemala
ostale Pajčelanke v Sebi in katera je bila nekoč Vladna Boginja Življenja in Bogu zakonska
Žena.
(ploskanje)
To so duše, ki so porojene na Zemlji in vsi, ki mislite, da je Lana Tema, Zemlja – kar mislite,
ampak sledite Ji! Držite se Jo! Ker skozi to boste se še kaj spomnili. Boste še kaj dojeli.
Boste kakšno Našo misel sprejeli in se boste zbudili in rešili.
Ne ocenjujte Jo, ali ima dolge noge ali kratke noge! Slišite jo! Sledite ji!
Ampak, če že pobirate znanje, ga poskušajte začutiti! To je tisto bistvo in vaša zmaga!
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Jaz Sem si danes res vzel malce več. Vidim, da nekateri bi Me po vaših zakonih že oskrunili in
za ušesa. Bi plačal vašo kazen, ker bi morda skozi druženje prešel čas, ki Mi je namenjen. Pa
ga ne Bom plačal!
Ali veste, da Mi je včasih resnično hudo, ko gledam vse vas, ki znotraj sebe razumete rešitev,
ki ste znotraj sebe čisti, iskreni, predani, povezovalni in imate tisti potencial, da zbudite
ljubezen, ampak preveč je vsega okoli vas, ki vas odmika od vsegá.
Ko pridete v točko, ko ne veste več, koga bi poslušali – ali Mene ali soseda, ali kakšnega
duhovnjaka, morda kakšnega zemeljskega duhovnega učitelja, ki trpi za vas? Morda nekoga,
ki se je okronal vnebovzeti mojster stopnje te in te?
Morda poskušajte se spoznati na to, da nihče ni Vnebovzet v času življenja, ker ste še vsi
tukaj! Niste vzeti v Nebo!
Pozabite na titule, dragi moji in vklopite možgan! Vklopite čut! Ločite plevel od cveta.
Naučite se čutiti sebe, ker le tako boste enako pritegnili k enakem. Le tako boste med
množico bogov, takozvanih in okronanih »bogov«, ki bodo prešli, ki prehajajo in ki so že
prešli »med ljudi«, da boste spoznali pravega.
Ker le to je vaša zmaga! Ker le to je vaš odsev, je vaš preskok. Je to svoboda v nesmrtnost.
Takole.
Postopoma se Bom Jaz za nekaj časa poslovil. Morda bo nadomeščal Nekdo drugi.
Ampak, kakorkoli že – vzemite si veselje. Vzemite listke. Napišite, kaj vas zanima. Bi morda
kaj dodali? Misli je bilo zelo veliko! In nikakor ne vzemite Mojega klofutanja kot slabega, kot
nevzornega, kot tako, kot Vidim, kateri bodo gledali kasneje in dejali: »Ta pa se ima za
duhovnega učitelja, ki kriči in nori!«
In bodo priponke skozi in pod različnimi video. Kako pravite ali opevate pri vas? Priponke
take in drugačne.
Pa vidimo. Pustimo se presenetiti!
Veste, vaša zmaga ste vi sami! Skupaj z vami pa je to skupinska, Naša zmaga!
Želim vam vse lepo in lepo, lepo pozdravljeni.
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DRUGI DEL: VPRAŠANJA IN ODGOVORI
Samo še trenutek prosim.
Takole. Sedaj Smo končno tudi povezani v Našemu svetu Našega Stvarstva. Drugi del bo
zagotovo malce bolj harmoničen, umirjen, pomirjen. Saj veste, tudi Medsebojno se zelo
ločujemo, tako, kot ste že zagotovo vsi opazili. Vendar, Oče je vedno le Oče. Z Ljubeznijo
poda tudi kakšno klofutico. Vendar, vedno je tako, kar je dano od srca, je vedno slišano in
uslišano, zagotovo v vašemu svetu kot tudi v Našemu svetu.
Lepo pozdravljeni tudi iz Moje strani.
Moje imenovanje je preprosto le Jorgovanski Vladni Mož.
In drugi del Bom nekako prepletal in sodeloval z različnimi Mojimi
privrženci, v sklopu zares, res ogromnimi številkami sfer, področij
in plasti.

Malce, za primerjavo, tako, da boste malo vedeli. Toliko, kot imate por na telesu, toliko niti
in toliko svetov je pravzaprav v povezavi z Nami, v Našemu svetu, vašemu svetu vašega in
Našega Stvarstva.
Drugi del je namenjen predvsem vam, tako da, v drugemu delu Bomo odgovarjali na vaša
vprašanja. Predvsem dobili Smo veliko veliko vaših prošenj, vaših željá. Tako, da, marsikaj
Bomo pokukali, marsikaj Bomo pogledali, morda tudi kaj več obhajali. Vendar, saj veste, čas
vaših vprašanj je pravzaprav tu. Kar izvolijo.
»Hvala za besedo.«
Jasara.

»Ali današnje predavanje pomeni, da v preteklih desetih letih ni prišlo do predvidenih
oziroma želenih sprememb, da se nismo zmogli dovolj ozavestiti, nadgraditi oziroma
povezati?«
Zelo dobro vprašanje!
Lahko bi jo, to vprašanje, zastavil vam. Koliko ste v desetih letih nadgradili, naredili ali
postorili?
Mi živimo v popolnosti, kar pomeni, da ne morem dejati, da ničesar ne moremo zgraditi ali
nadgraditi, kajti Naša Veličina vsega védenja, zavedanja ali obstojanja je v neomejeni količini.
Predvsem se nekako postavljamo predvsem v potrpežljivosti do vsegá.
Kaj pa vi? Koliko pa ste vi naredili v teh desetih letih?
Nekaj zagotovo. Niste dosegli še popolnosti. A Jaz Sem prepričan, da lahko vsakdo doseže
popolnost, le znotraj sebe je potrebno zaznati in spoznati sam sebe.
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V desetih letih Smo vas, ob sodelovanju z različnimi Stvarstvi, zmogli obrniti v to, da ste
pričeli iskati tisto nekaj v sebi, pričeli prebujati Bitja Svetlobe, ki so v spečemu stanju in se
prebujajo šele v času Usode.
Več kot teh spečih bitij zbudite, po Našemu sistemu, ne po sistemu Zemlje, se pravi, so to
Bitja Usode, ki višje zavibrirajo in so visoko nad vami. Ne lebdijo običajno v povezavi z vami,
da bi vam zrli v oči ali pa kot iz oči v oči, kot radi uporabljate ta izraz. Ampak, to so Bitja, ki
vibrirajo dosti višje in čakajo, da vi, kot telesna struktura zmorete zavibrirati tako visoko, v
takšni popolnosti, da si lahko Zgoraj zrete iz oči v oči.
Takrat stopate v svet Usode. In to je tisto, po čemer hrepenite in si želite.
Tako, da v tej fazi teh stopničk ste že ogromno naredili.
Ampak, največkrat padete v skušnjavah, v preizkušnjah. Ker delo na sebi je delo v
programu. Kaj od vas pravzaprav je zavedanje, vedenje, se pravi, spomin? Spomin pa je tako
kot preoblikovana energija vsegá, ki se nadgrajuje, preoblikuje, kar pomeni, da energija se
vzdigne in višje zavibrira nad določeno frekvenco, z določeno hitrostjo, ki razbija in
preoblikuje, če ji je dodan ljubeči naboj ali ljubeča energija.
V momentu, ko takšno energijo sprostite in jo dodajate, dejansko problemi izginjajo zato, ker
rušite, ker preoblikujete.
Na najtežji točki pa, ko spomin pričnete obteževati, ko pričnete svoje misli usmerjati v to, da
nekaj ne morete, ne zmorete, ne bo šlo in postanete tako, kot se je Očka rad pošalil, tako
zelo »daaark« - tako zelo simpatično! Vendar, Naša Aida bi nam ušesa navila, če bi opazila,
da uporabljamo Njen izraz! Vendar, kakorkoli že – saj veste, hormončki nihajo sem in tja.
Tako kot ste vi nihali sem in tja v desetih letih, lahko pridemo do točke, ko lahko naredimo
bilanco stanja.
Kaj ste naredili? Masovno ste se ločili.
Kaj ste naredili? Masovno ste pričeli spoznavati, kaj želite in to tudi dobite.
Kaj ste naredili v desetih letih? Končno ste se odločili, da boste pa morda službo zamenjali.
Morda ste končno prišli do točke, da ste prišli v točko, kjer ste si upali in zaupali in stopili na
samostojno pot.
Kar se tiče sebe, ste kar naredili nekaj sprememb.
Malo spremembo pa ste naredili v vesti.
Vedno znova se spotikate: »Kaj, ko ne bi poslušal druge! Kaj pa ne bi to! Kaj pa, če sem nekaj
narobe? Kaj pa, če to?«
Se pravi, tisto nekaj, kjer vam nekdo trka na vest, tam pa ste še šibki!
V balansu Zemlje pa, Moram priznati, da ste postali večji opazovalci. Ampak, premalo
aktivni! To vam primanjkuje! Premalo si upate stopiti drug ob drugega in postaviti si mejo,
do kod DA in do kod NE.
21

Torej, tako kot se Naši svetovi medsebojno združimo in postanemo neprebojna sfera,
neprebojna plast in drvimo in zrušimo, če je potrebno. Ker, ko omenimo, da nekaj bo tako,
kot si Mi želimo, tako kot Mi vemó, da mora biti in da bo, pomeni, da to točko morate
osvojiti.
Stopite skupaj. Stopite in se v miru izrazite.
Ne rabite vdorov. Ne rabite napadov. Stopite na ulico in bodite solidarni in vsesplošno
enotni. Tudi molk je najmočnejša energija, skozi katero lahko spreminjate vse in vsakogar.
Saj veste, kaj najbolj boli?
Če se žena na vas drži. Ko se noče in ne želi pogovarjati. To vas speče in boli. Potem pa trpi,
trpi moški ego ali kaj drugega. Tako zelo enostavno je.
Kaj pa Mi?
V Našemu svetu ali ljudje, v desetih letih, ste se bolj pričeli intenzivno nekako opazovati, da
ste pričeli ločevati Zemljo in Nebo. To je že korak v vašo zmago!
Kaj to pomeni?
Eno je Nebo. Eno je Zemlja. Dva različna svetova – kot noč in dan, ki sta združena in
prepletena, ki se medsebojno vrtinčita in spuščata in se v centrifugi prepletata in pobirata.
V desetih letih ste morda končno opazili, da je Zemlja postala drugačna. Da je manj sonca.
Da je manj toplote. V desetih letih ste končno opazili, da vas pošpricajo prav nad vašo
Ljubljano, tam, kjer je največji center vsegá. Pošpricajo in vam naredijo velik oblak zato, da se
skrije sonce, da postanete depresivni, da postanete nervozni, da norite in žalite. Da
postanete utrujeni.
In kaj boste naredili vi?
Molčali boste. Gledali boste. Godrnjali, da vas špricajo. A kaj boste naredili?
Dokler se ne boste zedinili in postavili skupaj, se postavili v mesto in dejali: »Dovolj je!«,
toliko časa se bo samo še stopnjevalo, dokler nekaj ne pride nad vašo kožo in nad vaš
obraz. Tedaj bo peklo in bolelo.
Ali tedaj boste zmogli iti in stopiti in se glasno izraziti? Hm, hm, dragi moji, sebe imejte
najrajši! Zato ne dopuščajte, da delajo z vami kakor želijo! Imate za to glas in lep stas.
Postavite se in izrazite se! Ne bodite žaljivi, ampak samo bodite.
Ne rabite veliko, ko lahko s to zedinjeno energijo znova vstopate v polje narave in ga
regenerirate.
Če vam z zbrano energijo zmorete vstopiti v polje Narave, boste postali znova enostno ene
celote. Mati Narava vas bo objela in odela v skupno energijo in takrat lahko regenerirate
vaš planet.
Predvsem pa bodite pozorni – ne izsekavajte drevesa!
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Saj veste, ko pade glavna veja drevesa, glavno drevo, ko pade pa voditeljica ali
nadomestno drevo, je konec vsegá.
Led se vam tako ali tako že močno topi ali tali. Ampak, to ni bilo prvotno postavljeno.
Prvotno ni bilo snega, niti ledu, ker je bilo vodovja, svetlobe in sonca, miline in topline za vse
in vsakogar.
Vendar, led je bil in je potreben zato, da ohlaja, kar se spodaj pregreva.
Zato poskušajte z energijo frekvence ves čas razmišljati o tem, da začutite naravo. Ko boste
začutili naravo, boste začutili utrip vsake bilke na svoji roki, na svoji koži. Ko boste sebe
potopili v ta občutek, boste začutili, da vas sestavlja neskončno število src, utripov in bitja
vsegá. In to rabite! Šele tedaj boste začutili povezanost z Mater Naravo, z življenjem soljudi
in vsegá do vsakogar.
Tako, da, uporabljajte to postavitev in videli boste, da ste nekaj, kljub temú, naredili ali
nadgradili.
Žal, pa, kakorkoli gledamo, ogromno vsegá polzi in razpada.
V svetu ste najbolj duhovni prav vi, Slovenčki. A ste mali. A če se zmorete zediniti in združiti,
kar v času egipčanskega pokola niste zmogli narediti, ste pa zmogli ohraniti svoje pisanje ali
zapise. Vaši šumniki pa so še vedno okrancljani na vrhu samih piramid.
In ne le to!
Marsikaj, tudi kultura, se bo znova prebujala. Ker namakanje ali namakalni sistem boste
vsekakor znova prebujali.
Dragi Slovenčki, ste mali, ampak izjemni, potrebni za ta svet!
Zakaj? Ker Slovenčki ste raztepeni po celem svetu. Cel planet Zemlja vas je. Vsepovsodi.
Kamorkoli sploh ne upate pomisliti, najdete Slovenčka.
Ali si predstavljate, ko v centru Slovenije gradite takšno močno duhovno polje – ne glede na
to, ali v Zemlji ali v Nebu. Se pravi, plasti se medsebojno povezujejo in oddajajo celovitostno
energijo in po nitih se Slovenčki medsebojno prepletate in razpršeni naokoli spreminjate svet
okoli vsegá.
Nikakor ne obupajte, ampak vztrajajte!
Saj veste, vaša sreča je vedno v vaših dlaneh ali pa v vaših srcih.

»Sprašujem, ali smo sploh vredni Vaših daritev in Laninega žrtvovanja za nas? In če nam
lahko podrobneje razložite pojem, kaj je to iskrenost?«
Ste vredni žrtvovanja. Ste vredni darovanja. Ste vredni vsakega truda. In veste zakaj?
Zato, ker v vsakem posamezniku, tudi v tistem, ki navidezno nima topline, nima iskrenosti,
nima tiste ljubečnosti, se najde vedno tisto malo zrno sreče, lepote in energije, ki jo opeva
vedno Naša Lanika.
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»Saj veš,« Mi je nekoč dejal ta Deklič: »Tudi zveri, ki so res zverinske, imajo tisti neki
občutek.«
Pa Sem Jo pogledal in dejal: »Kako to misliš, Lanika?«
Pa je dejala: »Samo poglej mater, ko postane mati, kaj dela za svoje mladiče? Vidiš, tudi v
tistih je nekaj, kar je lepega.«
V vsakomur od vas je videla droben delček svetlobe, lepote, čeprav marsikdo jo na sebe ne
poda. Ampak, veste zakaj? Zato, ker ste v programu.
Ko se boste iz programa ujetosti Zemlje zmogli spustiti v polje srca, boste začutili življenje,
boste začutili lepoto, boste začutili popolno predanost, povezanost in ljubezen. Zato ste
vredni ljubezni, daritev in vsegá.
(ploskanje)
Jasara. Jasara.

»Kako se izogniti čipiranju, če bo do tega prišlo v Sloveniji? Ali je kakšna možnost, da se
izognemo slabemu koncu oziroma ali se dá še kako izboljšati situacije z dvigom zavesti?«
Seveda!
Vsekakor prenehajte slediti tujim državam. Nemčija vam je velik vzor. Ampak, po Nemčiji bi
se lahko učili, kaj DA in kaj NE. Od Svetá Evrope se učite, kaj DA in kaj NE.
Ne dopuščajte, da tisti, ki jih izvolite, vas peljejo v propad!
Preprosto se oglasite. Saj veste, imate glas, imate stas. Imate vse, kar rabite. Izrazite se!
Če ste se zmogli v Kristusovem času izražati, noreti in kričati, zmorete tudi sedaj.
In zato se obregnite v to, kaj čutite.
Čipiranju – vsekakor se da izogniti, saj ste samostojni. Če boste zedinjeni in boste dejali: »Ne,
Slovenija ne dá denarja, Slovenija ne bo čipiranja!«, ste zmagali!
Ali veste, kaj prinaša čipiranje?
Čipiranje prinaša navidezno skrivnost. Občutek lagodja. Čip je samo nekaj, kar imate
znotraj. To je programček. To je takšen mali programček, ki vam ga lahko vstavijo, ali v
roko ali pa v predel možgana ali kamor se bodo pač odločali. Če se boste pač odločali. Če se
boste imeli sploh še možnost odločanja. Ampak, zaenkrat imate! Zato vas opozorim,
posvarim – pazite, kaj delate! Ker jokati je potem prepozno!
Ker, ko imate to znotraj v telesu, bodo najprej nekaj časa kazali vse plus. Potem bodo
prišle prve bolezni, ker bo nekaj v čipu, kar bo strupeno. Frekvence se dá menjati na čipu.
To pomeni, da vam bodo pričeli umetno ustavljati vse.
Najprej bodo pokazali, kako lahko nepotešeni, nezmožni spolnosti, preko čipa uporabijo
svojo spolnost. In ker ste ljudje, kot pač ste, vidite samo: »Oooo, spolnost! Rabim to!
Čipiramo! Seveda, da bomo seksali.«
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Kaj pa, ko obrnete to naokoli?
Ko boste iz tistega navideznega plusa prišli v minus? Dragi moji, bolezni izvirajo iz frekvence.
Tako kot telo, samo spremenimo frekvenco in razpade, zato se ga dá prenesti. Spremenimo
frekvenco in vam prične tuliti v možganu, v ušesih. Vse vibrira in vse doni in tuli in brni. Še
celo zrak vibrira v svojemu sotočju plesa, zvoka in energije.
Ne dovolite, da vam odvzamejo denar! Ker, ko vam bodo odvzeli denar, vam bodo vzeli vso
bogastvo.
Denar je sicer umetna valuta, a dokler ga imate, lahko razpolagate. Ko ga več ne vidite, ga
več nimate, ker obstajajo samo še številke. In v deželah, kjer že dolgo ni denarja, ker ga v
sistemu več ni, je postavljen samo še na umetni bazi, da navidezno mislite, koliko denarja
imate.
Dve, tri leta bo vse skupaj izgledalo Inn.
Gorje tistim, ki imajo čip v sebi, ker dolgo ne bo Inn.
Naše civilizacije so bile napadene in čipirane. Planeti so bili čipirani.
Ko je prišlo do točke, da preko čipa so vedeli vse, še celo, na kaj si pomislil, so ti
sprogramirali, ker si bil postavljen na program, so ti spremenili misli. Če si preveč
razmišljal, so te usmrtili.
Je samo nekaj, kar je bilo v sredi čipa, kot živo srebro, kot cianid – nekaj steklo v telo in je
bilo konec.
Dragi moji, ne pustite, da postanete roboti. Ne dopuščajte, da vam vzamejo denar.
Ko bodo šli Slovenčki se pogajati, pojdite na ulice. Udarite po mizi! Bodite drugačni! Ne
bodite ovce! Ne bodite zavedeni! NIČ, kar niste prinesli ob rojstvu na svet, ni dobro za vas!
To si pomnite in zapomnite!
Ker, če bi bili čipi tako svetovno dobri, bi, verjemite, že prifrčali na ta planet s čipi.
Ampak, veste kaj ostane?
Energija je čipirana.
Ko v enemu življenju odidete, prenesete spomin. Spomin čipiranja ostane. In zopet se v
naslednjemu popotovanju srečajo ljudje, »duše«, vsi tisti, ki so zahtevali, da morajo biti
čipirani, vsi tisti, ki so si izbrali, da bodo čipirani. Se pravi, skratka, vse enako povleče skupaj.
Ali si predstavljate, kaj vam delajo?
Vstavljate si program. Oni bodo vstavili frekvenco vibracije, kjer vam bodo pričeli
programirati um, razum. Postali boste orožje. Postali boste orodje v rokah nekoga, kjer ne
boste več nadvladali čustev, kjer boste ubili drug drugega, ne da bi vedeli.
Poglejte, kaj vam je prešlo pred obličje!
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Vaša draga Sofija, robotek. Ima državljanstvo. Kaj se greste? Kam plujete?
Moj Očka je imel nekoč zelo prav. Dejal Mi je: »Poberimo šila in kopita tako daleč, tako zelo
daleč stran, da Nas niti Sveti Duh utripa življenja ne zazna. Le to je za Nas rešitev. Ker tudi, če
se borimo, bomo napadeni, ker oddajamo Bojevniško energijo.«
In imel je prav!
Odpeljali Smo planet in ga skrili. Zato imamo avtohtoni planet, še s prvotnimi prebivalci. Tudi
Sam Sem eden izmed Tistih. In ponosen Sem na to!
Tako, da, pazite, kaj delate!
Bodite tudi iskreni.
Eno vprašanje – iskrenost! Kako spoznati iskrenost? Kako biti iskren?
Kaj ni to najbolj enostavno?
Začutite, kaj vam veli telo, kaj vam veli duša. Po čem hrepenite? Tisti impulz je iskrenost.
Tisti impulz znotraj vas je vaša zmaga! Tisto nekaj se povezuje z Instinktom in z Nebom
Zgoraj. In to je vaša zmaga.
Saj veste, Tisti, ki so nad vami, vidijo vse, kar je pod Njimi ali pa pod Nami.
Tako, da, zaupajte si! To je bistvo iskrenosti!

»Kako skozi vsak dan doseči in vzdrževati čisto misel?«
Pa ni to tako zelo težko! Kaj se vam zdi, da je to težko?
Čisto misel je tako zelo preprosto ohranjati.

TEHNIKA: KAKO BITI PRAZNIH MISLI (posnetek 25:14)
Ko možgan izpeljete iz točke, da razmišlja sam – saj veste, opazujte se. Poskušajte biti ta
trenutek praznih misli. Čisto tiho in poskušajte samo poslušati svoje misli. Koliko jih posluša?
Koliko misli teče?
Torej, točno tam, kjer tečejo misli, to so bitja, ki gradijo um.
Torej, misli sfokusirajte na to, da vsi v umu, vsi duhci, vsi mali delčki postanejo sledilni
vam. Torej, če vi prišepnete v umu: »Tišina zgoraj!«
Ko vse umolkne, zavlada v možganu spokojna tišina. Spokojna tišina znotraj vas pretoči
sebe v globino srcá.
Ko se zlijete v notranjost po notranji postavitvi, ste harmonija, ravnovesje in vse, kar si
želite, tudi dobite.
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To je tisto, kar vi rabite.
»Ali lahko še malce bolj razložite, v kakšne namene lahko uporabljamo kristalno ploščo
oziroma energijo, o kateri ste obrazlagali?«
Vse, kar želite spraviti v harmonijo ali pa očistiti vse, kar vam dela bolečino, uporabljajte to
energijo. Za odnose – vendar za kolektivno širino.
To je energija, ki pluje na širino. Zakaj?
Ko ste bili nekoč v prostoru Usode, ko ste gledali navzdol na platformo, kako naj Se drugače
prevedem?, na prostor Zemlje, ste gledali popolno zmedo. Vsakdo se je obremenjeval in
ukvarjal s tem, kako je mogoče, da ne razumejo bistva ljubezni?
Pa bistvo ljubezni je obstoj, je življenje, je utrip, je iskra, je vse, kar ste.
In ko ste od Zgoraj navzdol gledali, ste dejali: »Jaz bom za to skupino določenih ljudi ali
posameznikov DOPRINESEL mir.«
To je vaša zaobljuba in ste se spustili navzdol.
V tej energiji je vse – vsa zmaga, vse preoblikovanje in vse tisto, kar iščete in postavljate.

»Kakšne spremembe bo čutiti na materiji, ko bo prehajalo vodovje na silicij?«
Telesa bodo postajala izrazito lahkotna. Mnogokrat boste imeli občutek, da lebdite. Manj se
boste prehranjevali.
Ne, prosim, iti na neke prehrane, na sončno prehrano. Ne hitite! To je proces, ki se odvija
samodejno. Telo preneha uživati toliko hrane. Joj, koliko napačnih misli!?
Ne gremo na to, da boste nehali jesti! Prosim, ne mešajte vsegá! Govorimo o tem, kot bi se
gostota krvi spremenila, da ne bo več tekoča, ampak bo gostljata. Tako, kot je mnogokrat
Očka dejal: »Ko se zarežemo, urežemo, odsekamo, Smo tako zelo simpatični. Smo mali
robotki.« Ko preprosto zarežeš in želiš, da teče kri, nikakor ne teče, ker jo moramo prav
iztisniti. No, tako, malce za primerjavo, da boste vedeli, kako približno izgleda silicij.
Ampak, ni samo silicij. Znotraj navideznega silicija ali te strukture nesmrtnosti, je neka
frekvenca, kot v vsaki celici vibrira nekaj, kar pa ne Bom opeval, ker vidim že po mislih, da se
bo to izkoriščalo drugače. Ni še čas. Ne rabite vedeti, ker ne boste razumeli in bodo nekateri
služili z nečem in naredili popolno zmedo.
Bodite pozorni!
Ko telo prehaja na višjo frekvenco, bo telo postajalo vedno bolj sijoče. Tako kot mnogokrat
Moje nožice, ki jih uporabljam, ki so zelo lepe, postanejo sijoče. Se pravi, ta energija, ki se
pretaka preko fizične materije, bo vidna vsakomur. Otročki jo imajo.
Pozabili ste. Otročki, ki imajo čisto frekvenco, sijejo, žarijo v tej beli energiji.
In prav ta frekvenca se znotraj tega navideznega dela silicija ali te strukture nahaja.
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Ampak, da ne bomo prehitro prehajali v neko fazo, kjer se boste vsi masovno trudili, da
imate sedaj silicij v strukturi telesa, bo popolna zmeda.
Torej, ko bo frekvenca telesa spremenjena, se bo gostota telesa spremenila. Gmotna
struktura vodovja se bo spremenila. Oblika obraza se bo prilagodila tistemu nečemu, kar
znotraj ste.
Tisti, ki bodo prehajali strukturo telesa, kjer bodo prehajali k civilizacijam drugačnega
stanja, bodo telo tega sveta ohranjali.
Ali veste, kje se skriva vaša bodočnost?
Da ohranimo strukturo tegá, kar imate. To telo zna biti zelo zelo uporabno vsem
civilizacijam. Pa veste zakaj? Zato, ker imate plodnost in rodnost. In to je edina postavitev,
zaradi česar je Zemlja še obstala do tega trenutka tukaj in sedaj.
Ali boste znali to ceniti? Boste znali že enkrat sebe spoštovati?
Poskušajte skozi vsak dan resnično biti hvaležni za vsak dan.
Ko zjutraj odprete oči, ko pogledate naokoli, ne glede na to, ali imate v sebi tekočino vodovja
ali kaj bolj gostljatega. Vendar, tam še niste.
Bolj, ko ste ljubezen, bolj boste visoko vibrirali, bolj se bo spreminjala energija telesa. Tega
posameznik ne bo opazil, ker mu bo postalo samo po sebi umevno. Zato vas ponižno prosim,
ne okronajte se, da se spreminja vaša gmota telesa. Nikakor ne, ker ne znate oceniti!
Ker pri vas na Zemlji je najbolj simpatično. Ko nekaj opevamo in pričnete vsi to spreminjati.
Ne vsi. Velik del. Pričnejo prilagajati in potem postane to tržna niša za vse. Ampak, a veste,
ko postane to tržna niša za vse, vzemite vsaj mal več. Toliko, da dobijo tisti, ki dobijo neke
drobtinice od vas, da vedó, od kod, da jim dopustite, da znajo in zmorejo povezati to
celovitost.
Ali veste, da prav to je tisto, kar bo spreminjalo kolektivno zavest? Ali veste, da prav te
informacije bodo čez določeno leto, dve ali tri, postale neprecenljive vrednosti. Ali veste
zakaj?
Ker se bodo množično pričela povezovati Bitja Svetlobe, ki jih prebujate, spajati v eno
celovitost, v to gostoto in vam spreminjati telesno strukturo oziroma boste morda celo
postajali del Njih, teh Svetlobnih Bitij.
Izvolijo.

»Kako naj zdržim na svoji poti, ko je okrog toliko tistih, ki skušajo onemogočiti pot ljubezni
do Vas in do vsega, kar nam odkrivate?«
Preprosto, ljudem ne dopovedujte. Preprosto samo bodite. Pomembno je, da VI sebe
najdete. Ne drugi sebe! Oni so nepomembni! Pa ne zato, ker ne bi bili cenjeni, ampak zato,
ker morate VI najprej postati sonce, da lahko oddajate to frekvenco naprej.
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Če niste sonce, ste lahko samo oblak ali pa nekaj vmes.
Torej, najprej gradite sebe. In ko boste svojo frekvenco svojega vsakdana pričeli žarčiti,
boste postajali modri. Bo vsaka beseda stala na mestu. Bo vsaka beseda imela globino. Bo
vsaka beseda sebe naslonila na drug pomen, na drugo bistvo, na to celovitost.
Si predstavljate, kam plujete? Kje se pravzaprav skrivate in zakrivate?
Skozi to, kar boste oddajali, kar se boste spreminjali, preoblikovali, bodo ljudje opazili.
Če boste sonce, bodo opazili sonce. Želeli bodo slediti soncu. In verjemite, boste vi še kako
zelo prava smer za to.
Tako, da, ne jim dopovedovati. Niso še zreli za to!

»Kako se povezati s civilizacijami, ki skrbijo za nas? In, ali jih lahko spoznam?«
Poznate Mene! (smeh) Jaz Bom dejal tako:
Civilizacije, ki se gibajo okoli zemeljskega planeta, so civilizacije, ki dejansko sestavljajo in
postavljajo, rešujejo in razrešujejo. Plejadanci so eni izmed Tistih Bitij, ki direktno sodelujejo
tudi s fizičnimi ljudmi, s posamezniki.
Tudi določeni reptili sodelujejo s posamezniki ali s skupinami in tudi vodijo svoje.
Kako se povezati s civilizacijo?
Jaz mislim, da je najbolj pravi čas, da se najprej povežete znotraj sebe s seboj.
Ko se znajdete znotraj sebe, ko vi pričnete kopičiti energijo in postajate nekaj, postajate
energija svetlobe. Od vas se odda svetloba signala navzgor. Postanete tako kot svetlobni
laski. To je tisto, kar pritegne Nekoga nad vas.
In ne le to!
Tudi malo mora biti tiste davnine – zavisi, kaj imate v podlagi. Nekateri ste že skozi podlago
sodelovali z različnimi civilizacijami, ker ste del njihovega sveta.
Jaz nikoli ne morem biti Tema, ker bi moral popolno Temo spustiti v sebe. Torej, popoln
nesmisel, da bi dejal: »Sedaj pa želim nekaj, čemur nisem kos.«
Ali veste, lahko se povežem s Temo, če spremenim svoja čustva, če spremenim svoje čutenje
in postanem hlad, postanem teža, Me Moja energija lahko povleče navzdol. Kaj me počaka
navzdol? Trpljenje in bolečina, ob kateri pa Jaz ne cvetim in ne žarim. Zato se ne želim veliko
kopičiti navzdol. Z veseljem pa posedim Navzgor in počakam, da nižina pride navzgor.
Enako je s civilizacijami tujega stvarstva.
Planet Zemlja ima svoj ozon. Vse duše življenja se ujamejo v svetu ozona. Zelo preprosto
opevano.
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Ozon je tako kot neki vakuum, neki vakuum, ki drži neko atmosfero nekega prostorčka
skupaj. Ampak, navzgor atmosfero tvorijo speča bitja, ki so tik pred izpustom. Torej, bitja, ki
čakajo svojo nižino.
In vi bi na Zemlji se povezovali tako, da bi njih malce premaknili in bi dejali: »Šu, šu. Nehaj
spati. Rabim luft! Rabim prostor. Hočem ven!«
Tam nimate kaj iskati, dragi moji. Iščite znotraj. To je osnova, da se povežete Zgoraj, da se
povežete Spodaj. Ko boste sestavili sami sebi pravo energijo, se bodo Oni povezali kar sami.
Ne rabite jih iskati. Saj veste, vse pride kar samo. Enako z enakim. Tudi tuje civilizacije pridejo
med vas.

»Slovenci smo torej zmožni v tem malem številu narediti preobrat za cel planet. Kaj pa
ostali narodi na Zemlji? Kako oni sodelujejo?«
Veliko ovir ima ali jim je postavljala religija.
Religija je tako, kot bi energijo duhá zacementirala, kot bi dala roko navzgor, nad
posameznikom.
So pa po drugi strani civilizacije, ki so resnično odprte za življenje, za cvet, za simbiozo, za
sobivanje. Tako da, na Zemlji je veliko vsegá.
Pomembno je, da najdete sebi enakega ali v sebi tisto nekaj, s čimer se povezujete.
Jaz Bom dejal tako:
Tibet je navidezno zelo miroljuben, zelo popoln. Najdete tisto nekaj, kjer ste tudi večina
bivali ali sobivali. Med njimi je veliko takšnih, ki vedo, kaj znotraj iščejo in postajajo. Mnogo
pa je takšnih, hm, kot sodobna duhovnost. Saj veste, ni vse obleka! Obleka res naredi
človeka.
Iščite globino. Ljudi poglejte v oči. Skozi oči vidite, kdo si, kdo žari in kdo pravzaprav spi.
Saj veste, zelo simpatično je bilo. Moram nekaj prišepniti. Saj veste, danes imamo pač učne
ure vsegá. Tako kot, pač, Moj Očka, Bom dejal tudi Sam.
V predhodnemu druženju Sem se od srca nasmejal, ko so nekatera dekleta begala od
Laninega pogleda. Ne bojte se! Velikokrat za Njenimi očmi še dve uri gleda Nekdo, kot Sem
Jaz. Tako, da, ni potrebno se bati, da bi kdo kaj sprogramiral, kot nekateri glasno razmišljate.
Res ste včasih tako zelo simpatični, da se samo še smejim.
Poskušajte Nas slišati. Poskušajte Nam slediti. Poskušajte vaše brbotanje, razmišljanje in
prazno klevetanje – ne izgubljati energije, rajši jo obrnite v sebe. In ne begajte z očmi. Ne
odmikajte se.
Oči so osnova duše. Če boste želeli človeka spoznati, ali je Tema ali Svetloba, poglejte v oči,
ker v njih je vse. Duša skozi njih gleda. Zato pa so nekateri hladni, nekateri malce bolj zviti.
Pri tistih globokih pa so tople.
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In, ali ste opazili, skozi življenjski obstoj, koga imate najrajše?
Tiste, ki imajo globino. Ko v njihove oči pogledate, pa so lahko starčki 170-ih let, zgubani,
izčrpani in radostni.
Ko pogledate, v njihovih očeh vidite iskro, vidite lepoto, vidite tisto nekaj, kar bi Jaz rad videl
v vaših očeh. Dajte, dragi moji, prenehajte razprševati energijo naokoli. Uporabite jo za sebe.
Večkrat se poigrajte. Nasmejte se. Pozabavajte se. To je smisel življenja. Ne pa obrekovanje!
O OBREKOVANJU
Ali veste, da obrekovanje daje obrekljivo energijo? Ali veste, da obrekljiva energija se
zatakne v vašo avro in se kopiči? Ali veste, da jo dobite v nekaj dnevih v popolnosti nazaj?
Potem pa ste žalostni, ker se spotikate. Ampak, saj dajete – enako z enakim. Enako dajete
– enako dobivate.
Tako, da, res v življenju bodite pozorni. Ne gledati sem in tja. Glejte v sebe.
Malo Sem moral. Saj vem. Nekdo Me že kara. Ampak, takšni pač Smo, zato, da se učimo.
Izvolijo.
»Hvala.«
Prosim.
»Kako nenehno šumenje v glavi oziroma v ušesih vpliva na mojo frekvenco?«
Dobro opazujte.
Skozi zgodovino mnogokrat ni bilo slišati ničesar. So se duhovni, mojstri, povezovali z zvokom
zunaj in ga prenašali znotraj zato, da so postajali enostno ene celote. Tako so stari vrači
dejansko dihali z življenjem, s posmrtnimi energijami, s tistimi, kateri so bili rajni, predniki in
vsegá.
Današnja energija pa povzroča veliko šumenja, žuborenja, če ne že govorjenja. In prav ta
energija je tista, katera vam brni v ušesih. Ampak, to je zvok materije. In ko se plasti znotraj
ločujejo, se pravi, ko se duše medsebojno še ne usklajujejo in prerašča druga drugo, prehaja
do nekega trenutka, kjer slišite, kjer znate še slišati zvok žuborenja, šumenja, šelestenja,
petja, nečesa, kar doni in je zelo moteče.
Kako nadvladati to?
Preprosto – kot pasulj.
TEHNIKA: KAKO USTAVITI ŠUMENJE V UŠESIH (posnetek 46:12)
Potopite se vase.
Ko se potopite vase, začutite središčno os znotraj sebe.
Ko začutite središčno os, vas energija počasi, počasi posrka v
notranjost te osi.
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Po tej osi pustite, da vas dvigne do predela ušesa, do predela slušnega dotoka.
Takrat, prav takrat, zaznate močno frekvenco zvoka.
Opazujte, kako zvok teče, kotali in se vrti.
Vstopite v notranjo točko, kot spirala, ki se vrtinči, v to središčno točko,
najnižjo točko. Vstopite v njo.

Naenkrat boste zaznali, da ste znotraj zvoka. Vse bo brnelo okoli vas. Kot bi bili v tuljavi.
Postanite del te tuljave.
Ko postanete del te tuljave, v nekemu momentu pride do eksplozije, se blokada točke
raztrešči in se um in razum umirita, postavita in sestavita.
Tako se več ne sliši znotraj ušesa, znotraj uma, znotraj telesne strukture.

TEHNIKA: KAKO USTAVITI OBČUTEK, DA NAM BO ZARADI MISLI RAZNESLO MOŽGAN
(posnetek 48:00)
Kadar se vam dogaja enako v umu, v možganu, da imate občutek, da vam bo razneslo
možgan, zelo preprosto. Znova enako.
Vstopite v to središčno točko.
Opazujte središčno os.
Začutite, da ste znotraj te beline.
Ko vas pogoltne navzgor samo pustite, da plujete po tej točki v
možgan, se zadržite v temu pritisku, začutite, kako ste znotraj, v
možganu.
Ta občutek morate dobiti, da ste v možganu in da zaznate, kako se vse vrtinči okoli vas. Ko
se prične gostiti ta energija, potem pride do eksplozije. In energije se raztreščijo in možgan
se umiri.
A ni to enostavno?
Tako zelo preprosto, pa tako zelo zahtevno.
Dajmo še kakšno vprašanje.

»Ob pomoči imam vedno občutek strahu in skrbi. Zakaj?«
Zato, ker si ne zaupate, da delate prav. Zato, ker ni tistega nečesa, kar bi znotraj vedeli, da je
tako tudi najbolj prav. Zato, ker možganček funkcionira tako: »Moram videti. Moram slišati.
Moram zaznati. Moram začutiti.« Mora biti vse popredalčkano.
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Saj veste, predalčki pa so sama ujetost. Tako zelo ujetost, da si ne zaupate. Kadar vi delate,
karkoli, se pravi, v temu konceptu vi samo stopite v sebe in pomislite, kaj ČUTITE. Ne kaj
razmišljate! Tukaj vam možgan dá slabo. Možgan analizira. Ampak, ali veste zakaj?
Zato, ker ste skozi zgodovino ustvarili program karme. Karma je možgan. Pa tako zelo
preprosto, pa tako zelo zahtevno.
Ali veste, ko boste dojeli, da je možgan samo program karme in ko možgan nekako
razčlenjujete, se prazni karma, se zapirajo spomini, se čisti vse od vsakogar.
Ko vi pridete v točko, da bi delali, da bi pomagali, je to nekaj tako samo po sebi umevnega,
da misli samo usmerite v to, kaj čutite. In ko čutite, da to čutite, naredite, delajte,
pomagajte. Ko zaključite, se ponižno zahvalite vsem, ki so vam sodelovali oziroma
pomagali.
Ne izbirajte, kdo vam je pomagal, ker imate svojo ekipo svojih bitij, svojih kreatorjev. Samo
zahvalite se za pomoč, za soustvarjanje. In to je to! Nič več ne razmišljajte, kaj ste dali, koliko
ste vzeli, ali je sploh prav, da sem plačala ali nisem plačala, ali sem preveč vzela ali sem
premalo vzela. Se pravi, to je tisto, s čimer se pričnete ukvarjati.
Ne delajte tegá!
Samo začutite, naredite, bodite in pojdite dalje. Plujte. Bodite Reka življenja.

»Kdaj približno bo ta konec Zemlje?«
Uu. Čez tri ure, tri minute, tri sekunde… Saj ne! Šalim se! Vi boste priča marsikaterim
spremembam. Saj veste, na Zemlji morate še kaj zaključiti.
Bo pa življenje vse kot prej, kot samo trpljenje. Mora biti še radost, veselje.
Ne morem dejati o urah, ker ne bi bilo prav. Lahko pa vam prišepnem, da boste priča
marsikateri katastrofi, marsikateri prebojni rani in preoblikovanju. Ampak zato, da boste
ozavestili, da se boste zbudili in prebudili.
To je tako, kot bi dejali, da nekako niste zaključili svojega popotovanja. Vaša, vaša leta? Še
vaša generacija ali v tej generaciji, kjer ste, boste priča bolečini in boste priča radosti. Boste
priča spremembam. Boste priča vsemu, vsem, kar Smo opevali. Prav vi boste priča.
Kako se boste nekako postavljali, usklajevali, usmerjali pa bo vaše.
Najbolj pomembno je, da hrepenite po tem, da delate svoje poslanstvo. Vaše poslanstvo
pa je tam, kjer je Usoda. Kar pomeni, prej, ko boste poslušali sebe, prej boste prehajali
preko zemeljskih zapisov, da boste prišli v točko spoznanja, kaj si želite in po čem
hrepenite.
Tako kot Naša mala Aida, ki postaja že res velika deklina. Njene sanje so, vsekakor, njene
sanje so peti. Verjemite, skozi to se prebuja davnina. Skozi to se postavlja plitvina. Skozi to se
živijo sanje. Zato se Bom rade volje prepustil toku njenega glasu in užival v petju, glasbi ali
spevu, kateremu bomo vsi skupaj zagotovo prisluhnili.
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Naj vam bo pesem tista zaključna faza današnjega druženja. Vi pa ne pozabite na sebe, tako
kot ne Ona, tako tudi ne vi, čisto sami.
Rad vas imam.
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