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ČAROBNI ČAS OBSTOJA 
Vodi: Lana Praner z Gospodi, Brežice, 16. decembra 2018 
 
Samo še trenutek prosim. 
Takole. Sedaj lahko tudi v Našemu svetu nekako poskušamo pretočiti še eno sfero, ki je 
danes prvič med Nas tudi sebe povezala. Tako, da potrebujem samo še trenutek, ker se vse 
pripenja in vpenja na to Telo. Tako, da le še trenutek, lepo, ponižno prosim. 
 
Takole. Sedaj smo tudi v Našemu stvarstvu povezani iz vseh Veličin, iz vsegá, tako, da 
izgledam kot malo sonce. Morda ne ravno v vaših očeh. Ali pa? Kakorkoli se že to vzame. 
Celo Telo je nekako pretočna vez prostorov, časov, zavedanj in energij, tako, da izgledam kot 
lutka na določeni vrvici.  
 
Najprej pa, en res lep, srčen pozdrav od vseh Nas, od vseh Tistih, ki se danes povezujemo za 
vas.  
 
Predvsem tudi lepa srčna zahvala, najprej Larisi Visočanski, ki se je danes odločila, da bo 
tudi sodelovala in pomagala v prevodu različnega Stvarstva iz različnih Ozvezdij.  
 
Lepa, srčna in ponižna zahvala pravzaprav Lanjuški fizično Pranerjevi ali Prünerjevi 
Gospodi. Ta je najbolj neprecenljiva, ker brez Nje ne bi imeli Telesa tega stvarstva. Bi se 
morali materializirati Sami, da bi zmogli povezati Energijo vseh Stvarstev, vseh prehodov, 
vseh Ozvezdnih časov različnih dimenzij, različnih plasti, v sodelovanju ali v sodelujočimi 
prostori, ki se tudi še dva dodatno vpenjata na to Telo. Tako, da bo vse skupaj istočasno, kot 
pri vas opevate – direktni prevod, direktna slika. Tako bo tudi izgledalo v našemu delu. 
 
Izza ozadja bo danes Oče Vnebovzetovstva. Malce višje bo še Nekdo, ki je iz Najvišjega 
stvarstva.  
Jaz pa Sem le preprosto Nekdo, ki Bom v najnižji povezavi razblinjal in mehčal energijo, da 
Bomo v prevodu direktno prenašali Energijo skozi Telo med vas, na njih, na vse tiste, ki so 
danes, v našemu nocojšnjemu času – pri Nas je namreč sredi noči, pri vas pa ste namreč v 
prijetnemu, malce sneženemu jutru. 
 

Bom dejal, trije Smo medsebojno usklajeni. Vendar, Moja najnižja 
energija je pravzaprav le Jahvet Jahvarjunski Visočanski.  
 
 
 
 

 
Ponižno vas prosim, da ne gledate, kakšen zvok ali glas prehaja izza ozadja, zato, ker je prav 
Oče Tisti, ki se bo, preko Mene, nekako povezoval v notranjosti. Vendar, ker imate strašne 
analize zvoka, glasa, kdo kdaj razlaga in kdo komu pripada, kdo je Tisti, kateri je na eni, na 
drugi strani, zato vam nekako preprosto opevam – ne glejte danes na to, ker je danes več kot 
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milijon različnih Bitij medsebojno vezanih in povezanih. Tako, da resnično izgledamo kot 
sonce in glas ni ravno pristen, takšen kot je Moj, Njegov ali od kogarkoli. 
 
Tako. 
Lepo in toplo pozdravljeni, predvsem v vašemu času vašega zavedanja, vaše veličine ali 
energije življenja. 
Prav v čast Mi je, da Sem danes dobil povabilo, priložnost in možnost, da Sem na najnižji 
točki same povezave, tega Telesa ali vašega življenja Jaz Tisti, ki Bom prevajal, prenašal Misel 
in Energijo Nekoga, ki je Najvišji od Najvišjega dela. 
 
Glede na to, da se leto nekako pripravlja v zaključno prelomnico vašega decembrskega časa, 
Smo se odločili, da Bomo za vas, ki ste živi, gibljivi tukaj, v času živega zemeljskega življenja, 
podali res mogočno popotovanje ali tematiko, ki ji vi, ali v deloma Našemu svetu, pravimo 
čas. 
 
Čas je tako veličasten, če ga zmorete dojeti ali razumeti. Ali čas obstaja ali ne obstaja, je ali 
ni?, bo danes tema ali tematika, skozi katero Bomo razkrivali in boste dojeli, da je čas 
popolnoma zlagan. 
 
V IZVORNEMU ČASU ALI MEHU PROSTORA, V KATEREMU SE JE VSE PRIČELO, JE BILA LE 
MISEL 
 
V Izvornemu času Izvornega popotovanja ali prvobitnega, enotnega časa, pravzaprav bi 
lahko imenovali le meh prostora, v kateremu se je vse pričelo, ni se bilo potrebno truditi, v 
kolikšnem času se bo nekaj izoblikovalo, v kolikšnemu času se bo nekaj spravilo v gibanje, ker 
je preprosto bila le Misel. 
 
Misel je bila energija, ki je bila tista, ki je pognala vse skupaj v gibanje ali v strukturo 
preoblikovanja. 
 
ZAČETNO STANJE ČASA 
 
Čas je šele v začetnemu stanju izoblikovan prvič tedaj, ko je Nekdo dejal: »V takšnemu 
prelomu, ko jaz prehodim toliko in toliko korakov, bodeš ti naredil toliko manj korakov. 
Greva šteti, v kolikšnem času premikajočega se dela, bo nekdo, ki ima starejši korak 
prehodil neki čas, kako bo mlajši prehodil neki drugi čas.« 
 
Tako so prvič nastali časovni trenutki, kjer je nekdo čakal drug drugega. 
 
Šele v prvemu popotovanju prvega planetarnega dela, ko je prvič v življenjskemu obstoju 
bil prvi planet poseljen, je na njega sijalo dvojno sonce. Dvojno sonce je pravzaprav bila 
ena mejna ločnica, od kod je jutranje sonce in opoldansko sonce.  
In v letu dni kasneje, se pravi, se je v nekemu določenemu času tisti prvi, prvobitni planet 
dejansko zasukal v takšnemu ciklusu, da se je navidezno tema pojavila. 
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Tema ni bila izoblikovana iz strani lune, kot nekako imate opevano, da se nekako skrivajo ali 
prekrivajo planeti pri vas, na zemeljskemu popotovanju.  
Ampak prvobitni čas je nastal, ko sta se dva sonca menjavala in se pretakala. Ko se je 
sonce za sonce povesilo, je  nastala manjša svetlobna energija, ki se je v določenemu 
premiku gibala navzdol in navzgor. Zato je navidezno ustvarjala temo in dan. 
 
To je bila merilna enota ali prvobitni čas, ko je bil čas počitka, ko je bil čas komunikacije, ko je 
bil čas plesa, paritve in marsičesa drugega. Ne, časovno ni bilo nikoli omejeno, kdaj mora kaj 
kdo narediti!  
 
NASTANEK PRVEGA UMETNEGA ČASA 
 
Prvi časovni termini ali omejeni čas je nastal, ko so planeti nastajali v umetnemu ciklusu. 
Vendar, vsak planetarni čas, se pravi, vsak planet ima svoj čas. Bom zelo preprosto opeval, 
da Me boste razumeli. 
V vsakemu planetarnemu delu je bila neka omejitev, ko so dejali: »Toliko prostega 
izoblikovanega tira damo določenemu planetu, da se bitja zmorejo preoblikovati.« 
 
Tako je nastal prvi umetni čas.  
Ko je določen čas pretekel, so dejali: »Planet bomo premaknili drugam.« 
 
Tako so prvotno ločevali planete, ki niso bili v času ljubezni ali uravnovešeni v neki 
harmoniji in tiste, ki so bili harmonija. 
 
Torej, tisti, ki so bili harmonija, niso bili omejeni s časom. 
  
Tisti, ki so bili neharmonija in so bili za določen čas postavljeni ali izoblikovani, so mu 
podali določeno mejno točko, kolikokrat se bo planet premaknil za določeno zvezdo, v 
določenemu tiru izoblikovanja, da bo nastajal vrtinec ali tunel.  
Skozi ta tunel ali vrtinec – pri vas bi dejansko dejali spirala spiralnega toka, se je planet 
premaknil v nižino in je lahko prihajalo do zamrznitve planeta in tudi ustavitev časa. Tako 
so zamrznili planet in skupaj so zamrznili tudi čas ali prelomnico vseh tistih, ki so nekako 
bili postavljeni ali niso višje zavibrirali v fazi ljubezni, da bi prestopali in se vračali nazaj. 
 
To je bilo prvotno, prvobitno stanje umetnega stanja časovnih pasovnic. 
 
Vendar, kaj se je dogajalo? 
V določenemu prelomu, kjer so določeni temni kanali, prehodi ali luknje, skozi katere so 
določeni planetarni deli, planeti ali ozvezdni deli, kakorkoli jih imenujemo, se pravi, Bom 
dejal kompaktnost ali vrelina ali ohlajena zmes kot planet prehajala skozi to črnino, kot, da 
se je galaksija odprla in posesala vase planet, ki ni bil v simbiozi, v harmoniji, so mu zamrznili 
čas, gibanje in energijo. 
 
Čez določeno obdobje, ne Morem šteti časa, ker je čas pravzaprav zlagan, zato vam opevam, 
kako je potekala vsa postavitev, se je zgodilo, da je vedno več planetov prehajalo skozi 
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takozvano, navidezno črno luknjo, črno energijo ali črni prehod, se pravi, črne luknje, skozi 
katere so v galaksijah, v omejenemu času, ločevali dobro od slabega. 
 
In kaj se je pričelo dogajati? 
V nekemu obdobju je, v prelomu tiste najnižje zamrznjene faze, čas navidezno obstal.  
 
Ker je bil prostor vedno bolj obtežen, se je iz spodnjega prostora zgodil novi odtok.  
Tako so v novemu odtoku določeni planeti, kot bi žogice v posodo prenakopičili, pričelo 
odtekati.  
Tako se je zgodilo, da so nastajale nove in nove galaksije. Ko je prostor preobremenjen, 
prezapolnjen, se zgodi izliv galaksije. Takrat se galaksija v galaksijo zlije. Tako nastaja nova 
in nova galaksija, prostor, kjer se shranjujejo določeni planeti. 
 
ZEMELJSKI ČAS JE ZLAGAN ČAS 
 
A glej ga zlomka! Ko pridemo v vašo galaksijo, je čas popolnoma zlagan!  
Zakaj pravim: »Glej ga zlomka!?«  
Ker ste na planetu Zemlja najbolj ujeti, hkrati tudi najbolj zavarovani in hkrati tudi najbolj 
pocrkljani, saj ste na planetu Zemlja ujeti vsi tisti, ki so kdaj koli, kadarkoli sodelovali v 
preoblikovanju kateregakoli procesa. 
 
Torej, planet Zemlja je najnižja točka v vaši galaksiji in je še EDINA TOČKA, KJER JE MOŽNO 
PREOBLIKOVATI SPOMINE. Zato nimate zamrznjenega časa. Zato vaš planet ni zamrznil 
svoje energije, ampak jo spravlja v vrelišče! 
 
To je izjemnega pomena! Zakaj? 
Ker prav ta izjemna vrelina poganja čas v še hitrejše vrtinčenje in pretakanje v drugo 
gibanje ali drugi stadij. 
Kaj več o temu ne Bom opeval. Le toliko, da veste, približno, kako in kaj ste prehajali do časa 
ali do omejenega prostora. 
 
SPREMEMBE LETNIH ČASOV KAŽEJO NA TO, DA PREHAJAMO V ENOTNI ČAS 
 
Čas pri vas je čisto drugačen od Našega časa. Vsi opažate, da je hitreje. Ne zato, ker je letni 
in zimski čas že tako nekako zabrisal sledi, da vmesnih pasovnic jeseni ali pomladi skorajda 
več ni in prestopate iz časa poletja v zimo, iz zime v poletje, kar pomeni, da se združujejo 
toplotne energije v skupno nit. 
 
Ali opazite v naravi, kako se to dogaja? 
To pomeni, da se nekaj z vami močno dogaja. Čas ogromnih sprememb, kjer boste prešli v 
enotni čas.  
 
Pazite to! 
Pomlad ima svoj prostor. Omejeni čas, omejeno energijo ali energijo. Poletje je svoja vrelina 
svojega prostora. Tako je jesen in tako je zima. Vmesnih prelomov skorajda vi v Sloveniji ne 
poznate. 



 

 5 

Vsak prostor je tako kot balon, ki se veže balon na balon in izpodrivajo ali izpodrinila sta se 
že dva časa, dva prostora, torej jesen in pomlad. Nekako v enotni liniji le še tonete v 
nekako poletje in zima.  
 
Kaj to pomeni? 
Da se gibate v hitrejšemu času! Še malo, pa skorajda preloma več ne bo. Več bo vreline, 
torej, več bo poletja. Več bo nekako postavljene in izoblikovane mase, kar pomeni, da v 
času zimskega časa, ki bo vedno krajši, vedno manjši, vedno bolj zamaknjen, boste prišli v 
točko le enega pasu časa. Opazujte to! 
 
Vaš planet se namreč vrtinči in izoblikuje drugače kot ga poznate. Bolj, ko tonete, bolj, ko se 
odmikate iz prvobitne postavitve, bolj se gibate v časovni liniji hitrejšega časa. V naravi ste že 
opazili, da hitreje teče čas.  
Tudi opažate, da vaš čas, od jutra do večera, je tako zelo zlagan in tako zelo kratek, da 
pomeni, da se tako kot se prostori, od pomladi do zime, krčijo in zlivajo, tako se čas jutra 
do večera in preko večera, združujejo.  
 
Bolj, ko boste opazovali naravo, bolj boste opazili, kako enakopravno tudi tok dneva teče 
in je skrajšan. To je osnova za časovno merilo. 
 
In ne le to! 
Če boste opazili, boste videli, da na vaš čas se zmore maksimalno dobro vplivati. Upam, da 
Sem pravilno prevedel. 
 
Če opazujete, vse vaše ure so vezane preko satelita, kar pomeni, da se samo programiranje 
preko satelita vpliva na celi zemeljski sistem. Satelit pa prilagajajo oziroma usklajujejo 
umetno, glede na to, kaj se dogaja z Zemljo. 
 
V NOTRANJOSTI ZEMLJE IMAMO ŠE EN PLANET 
 
V notranjosti Zemlje je namreč še eno sotočje enega planeta, ki zelo močno vpliva na klimo 
zgoraj. Kar pomeni, da znotraj vašega planeta imate še en planet. In Bom dejal, kot planet 
Zemlja je v planetu Zemlja, v kateremu sta še sonce in luna. In zaradi sonca, dveh sonc, ki 
sta v središčnem delu vašega planeta Zemlja, se dejansko severni in južni pol močno talita.  
 
Zakaj? 
Ker notranjost se pregreva in skozi to pregrevanje, se pravi, na določen trenutek časa, ko se 
toliko in toliko leda stali, toliko krajša zimskega časa več ni, toliko hitrejši se giba planet, 
toliko hitreje se vi gibate v toku časa. 
 
Opazujte ta trenutek, ko se vam nekako veže čas na naravo. Kako se vam pravzaprav čas 
veže na notranjost planeta Zemlja.  
 
Jedro namreč ni poznano tako, kot ga vi poznate, kot središčno jedro, kjer je planet Zemlja in 
po plasteh razrezana Zemlja in je v notranjosti, tako nekako gorljiva gmota. Nikakor temu ni 
tako! Lahko bi dejal, da je središčni del pravzaprav kot Luna tisto jedro. 
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Vendar, v notranjosti imate še en planet. Potem imate prazen prostor, v kateremu okoli, 
na določeni točki, seva sonce in ta pregreva severni in južni pol. In to je tisto, kar je 
umetno postavljeno.  
 
Zakaj? 
Zato, ker preko notranjega sonca, ki se povezuje z zunanjim soncem – ne vašim soncem, 
ampak njihovim prvobitnim delom, civilizacije, ki je znotraj, v vašemu planetu, se pravi, se je 
že ustvarila vez povezave s čarobnim, njihovim časom. Kar pomeni, da planet Zemlja se lupi. 
Tako kot vaša pomaranča! 
 
PLANET ZEMLJA SE LUPI 
 
In bolj, ko se bo lupil planet Zemlja ali vaša skorja, je to posledica, zakaj se na Zemlji topi 
led, zakaj se skrajšuje čas. In ne le to! Zakaj se izginjajo mesta? Zakaj je toliko vodovja po 
vseh državah? In zakaj je puščava že začela sebe preoblikovati v oazo vodovja. 
 
In ne le to! 
Več, kot bo v predelu puščav morij, vode in vsegá, se pravi, se bo višek vode stekal tam, 
kjer Smo nekoč, nekdaj tudi imenovali ali opevali. 
 
Bolj, ko se bo ustvarjala harmonija tega časa ali tega energetskega toka, bolj boste imeli 
občutek, da tisti, ki dihate z naravo ali z preoblikovanjem, bolj boste imeli umirjen čas. 
 
KAR SE DOGAJA Z NARAVO, SE POSLEDIČNO DOGAJA Z NAMI 
 
Pazite to! 
Zakaj vam opevam Naravo?  
 
Narava je vaša Mati. Mati vaših teles. Kar pomeni, da posledično, kar se dogaja z njo, se 
dogaja z vami. In bolj, ko se bo preoblikovala Zemlja, bolj se preoblikujete sami. Opazujte 
se! 
 
Tako kot Zemlja razpada na dva dela, se pravi, najprej v središčnemu jedru, se pravi, v 
planetu Zemlja se lušči notranji planet tako, da skorja razpada. Zato planet poka. Zato se 
temperatura dviguje. Bolj, ko se dviguje, hitrejše je nekaka atmosfera, hitreje se 
preoblikuje in pretaka in giba tudi vaš planet. Zato na podlagi tegá se tudi vaš čas 
spreminja in vaš tok tempa diha z Materjo Naravo. 
 
Ko pomislite na čas otroštva opazite, da je bil čas počasen. Pa ne zato, ker ste bili vi brez 
skrbi! Zaradi narave! 
 
Torej, to je osnova. 
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Pazite to! 
Na površini Zemlje se delajo ogromne spremembe. Zato se ogromne spremembe delajo 
tudi v vas. Ne samo, da se notranjost od zunanjosti planeta lušči. Tudi površina razpada na 
levi in na desni pol.  
 
Enako se dogaja z vami. Torej, v notranjosti doživljate notranje boje, notranja 
preoblikovanja. Notranja preoblikovanja vas premikajo v ločevanje notranjega jaza, v tisto, 
kar delate. Niste več PRILAGOJENI. Torej, NISTE VEČ POKORNI.  
 
In ne le to! 
V vas se dejansko je že razpočilo karakterna energija na dobro in na slabo. 
 
Pazite to! To je izjemnega pomena! 
Energija dobrega, toplega, srčnega bo pripomogla, da se bo energija posameznika vpela na 
energijo Svetlobe.  
Energija hladu, zlobe in neprijetnosti pa se bo pripela na navidezno najnižjo točko, kot 
Bom dejal, navidezne lune ali Teme, nižinske točke. 
 
Če opazujete ljudi, to je izjemno pomembno, opazite, da v zadnjemu obdobju, zadnjih 
nekaj tednov, mesecev ljudje postajajo, postajate in bodo postajali hudo zlobni. Ne dobri! 
ZLOBNI! Kar pomeni, da so se energije izoblikovale. 
 
Leta 2012 Smo opevali razcvet, ko je bil Zlati portal, Smo opevali ločevanje notranjosti na 
dobro in na slabo. Vse to, kar se dogaja in se je dogajalo do tega trenutka, tukaj in sedaj, do 
tegá, da Smo opevali, kaj se bo dogajalo z vami, kaj se bo dogajalo z Zemljo, ste sedaj na 
točki, ki Smo jo odprli leta 2012. 
 
Mesta množično izginjajo. Ampak, to je dobro!  
Ne bodite v krču, zato ker Mati Narava bo delala svoje!  
 
Pazite to! 
To je tisto, kar je zelo pomembno, da lahko preidemo na točko časa. 
 
Ko Zemlja dela svoje, se pravi, ko se notranjost ločuje na tisto zgoraj, kar ste vi na skorji 
Zemlje in na tisti planet znotraj, se pravi, se bo nekaj spremenilo. Zemlja se bo v nekaterih 
deležih odluščila. Ne samo, da se poseda, izginja v notranjost, celo pričelo jo bo raznašati, 
kot bi eksplodirala.  
 
Kaj se bo dogajalo? 
Na Zemlji bo toliko kot nastala, nastaja navideznih lukenj, kjer se zemlja pogrezne in se 
dobesedno mesta izginjajo pod površje, iz nič, tako se bo počasi pričelo dogajati, da bo 
pričela eksplodirati in bo Zemlja, ne se vdirala navznotri, ampak pričela puff, kot bi jo 
razneslo.  
 
Ko pridete v te točke, kjer bodo eksplozije, kjer bo Zemlja pričela, dobesedno kot bi kihala, 
ste vi prišli v točko, kjer se bo čas za vas ustavil.  
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To je prelomnica. 
Opazujte potek dogodkov! 
 
Ko pridete v ta predel, kjer bo Zemlja »navidezno« kihala in ne goltnila, ampak kihnila, se 
pravi, kjer bo iz ven, iz notranjosti prihajalo na površje, ne kot vulkan, ne glejte na vulkan, 
ampak prav zemeljska skorja, se pravi, boste prešli v tok gibanja zemeljske skorje. 
 
NA ZEMLJI BOSTA ZAVLADALA DVA ČASA – POČASNI IN HITER 
 
Takrat se bo zgodilo, da bosta na Zemlji zavladala dva časa.  
 
In končno Sem uspel pripeljati do točke časa. 
 
Tisti, ki bodo imeli harmonijo v sebi, bodo okoli sebe imeli povezane ljudi, ki bodo v 
harmoniji, v svetlobi, v ljubezni, v toplini, v prijetnosti, zmogli obdržati energijo 
hvaležnosti.  
Energija hvaležnosti se bo vpenjala na tok Svetlobe, na tok Neba Nebá tujega svetá. Tisti 
boste imeli občutek, da bo čas tekel počasneje. Na določene momente že tu in tam 
zaznavate, ko pridete v občutek brezčasja. 
 
Na drugi strani ljudje, ki bodo imeli, ki BOSTE imeli in bodo še imeli dejansko energijo 
ljubezni v nasprotujočem se stanju, se bodo gostili medsebojno v obliki navideznih zarot, 
zlobe, nesprejemanja, nespoštovanja, nasilja, prodornosti, udarnosti, popolnega kaosa, 
popolne zmede, v temu polju, v temu drugemu delu, se bo zgodilo, da bo čas tekel tako 
sunkovito, da boste nekateri dobesedno blazneli in se prekurili.  
 
Torej, na Zemlji bosta zavladala dva časa. 
Tako kot na Zemlji vlada Svetloba in Tema, tako bodo v vašemu času življenja zavladala 
dva časa - počasen in hiter. 
 
Zakaj vam to opevam? 
To je bistvo vaše zmage! 
 
Tako kot notranjost Zemlje in površina Zemlje se spreminja in diha na dve smeri, se pravi, se 
bo zgodilo, da bo notranje jedro, planet, ki je znotraj v planetu Zemlja, ne glede na to, kako 
se sliši smešno, so znotraj civilizacije, ki so več kot tisoč, nekatere celo devet tisoč let pred 
vašim razvojem!  
Vaša znanost je nična v primerjavi s tem, kar imajo oni spodaj. Še bolj pa je ta nična v 
primerjavi s tem, kar imamo Mi zgoraj!  
 
Torej, ste najbolj ujeta vrsta vsegá, ampak najbolj žlahtna in najbolj popolna. Zakaj? 
Ker vaš um je ravno tako ločen od srca. 
 
Torej, tisti, ki tečete po umu, se pripenjate in ujemate na ta temni čas, vam vaš tempo 
življenja teče hitreje kot tistim, ki so v toku sožitja srca in simbioze notranjega jaza. Ti se 
pripenjajo na Svetlobo. 
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Ko Svetloba, notranji Jaz zmore nadvladati nižino, ste zmagali! Bo Svetloba dobila čas nad 
vami, nad posameznikom. 
 
KONEC DECEMBRA 2018 SE POSKUSNO PRIČNEJO ZDRUŽEVATI ČASOVNI PASOVI 
 
Zakaj je to zelo pomembno? 
Zato, ker prav v letošnjemu koncu decembra se namreč poskusno pričnejo združevati ti 
časovni pasovi.  
 
Zakaj je to zelo pomembno?  
Ker ti časovni pasovi, ko se združi zgornji in spodnji pol, če bo zgornji zavladal, bo podjarmil 
spodnjega v vsakemu posamezniku, pomeni, da se boste vpeli preko portalov na določen 
prostor. 
 
Zakaj je to pomembno? 
Ker skozi različne portale bodo sodelovali različni časi, prostori, planeti, kateri skrbijo, ali 
za harmonijo ali pa za neharmonijo.  
 
Ti so najbolj sladki! Ti vam rušijo vse in vam dajejo sito. Sito dogodkov, da vas ženejo v čas 
sprememb. To rabite! To potrebujete!  
Ker Zemlja je shramba vseh spominov, najbolj veličastnih, ki jih lahko spremenite v 
harmonijo, da se osvobodite, da se povežete s Svetlobo in da lahko vstopite v čas 
nesmrtnosti, ki je izbran le za tiste, ki bodo zmogli svoje spomine spraviti v harmonijo in 
energijo. 
 
Kaj se bo zgodilo? 
Ko bo določen čas, se pravi, zgornjega in spodnjega časa, Bom dejal ali opeval, Svetlobe in 
Teme, navidezno se povezala, združila, se bodo posamezniki vpeli, ali na prostor Čiste 
atmosfere, Energije polja, ki bo ohranjal Svetlobo, mir in ravnovesje ali pa se bo 
posameznik vpel v prostor nižine ali globine, rušenja in tega sita. Od tegá bo odvisno, 
koliko od ljudi bo dejansko trpinčenih po psihičnemu stanju in koliko se jih bo pustilo 
zmanevrirati po čustvenem stanju. 
 
To je prelomnica. To je vez časa in prostora. 
 
PREDVIDOMA OD 29. DECEMBRA 2018  DALJE SE BO USTVARIL PORTAL ČASA 
 
Ko se ustvari ta pretok, nekako predvidevamo, da v letošnjemu 29. decembru dalje, se 
bodo položili in popolnoma povezali ti pasovni energetski poli, ki niso odvisni le od planeta 
Zemlje, ampak še od triindvajsetih drugih planetov, ki se medsebojno pokrijejo v linijo 
medsebojnega toka in bodo skupaj ustvarili portal. Portal časa. To je bistvo vaše zmage! 
 
Takrat se bodo posamezniki, morda tudi mase, morda nekateri v širini, ožini, ni 
pomembno, vpeli s svojo lastno energijo v to polje.  
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Kaj bo to polje prinašalo? 
Prinašalo bo prvobitno in Izvorno upanje, zaupanje, vero, ravnovesje. 
 
To izgleda tako, kot bi dejali, da se nekdo, ki se utaplja, prime vrvi in ga nekdo povleče k sebi. 
Svetloba, Nebo Neba tujega Stvarstva bo tedaj pričela postavljati svoj tempelj na Zemlji. 
Ampak, začasni tempelj, da poveže in medsebojno uskladi čase in prostore. 
 
Mi na Svojemu planetu nimamo omejenega časa, ker zmoremo planet zaustaviti v gibanju in 
lahko čas obstoji. Pri vas pa hiti. Kar pomeni, da Naš stojni planet ali počasi gibajoči planet, 
zavisi, kako hitro ga gibamo, zmore k sebi pritegniti tiste, ki zmorejo ustvariti enako nit.  
 
Torej, bistvo, ki prihaja! 
Ko se planeti medsebojno povežejo, se pravi, teh triindvajset planetov, bo ena vez, 
zagotovo bo Zemlja od Zemlje, najnižja točka, boste prišli v tok, kjer bo več kot šest ur in še 
devet minut krajši dnevni čas.  
 
Si predstavljate? 
Sedaj imate krajši čas ne dve uri, že več kot štiri ure.  
Zato delate enako osemurni čas, enaki tempo z enako brzino, vendar si upam trditi, da 
mnogo hitrejšo brzino vsegá in greste preko obratov svojega časa. Se ne spočijete. In vi 
postajate stroj. Stroj, da blaznite, da delate v takšnem ali drugačnemu stanju. 
 
Bodite pozorni, odprti in glejte, kaj se z  vami dogaja! 
Ko boste prvič zaznali spremembo in simbiozo vezi z vsem, kar je v ozadju, se pravi, te 
narave, boste dojeli, kako v sebi ustaviti čas.  
 
To pomeni, ko ustvarite ravnovesje znotraj sebe, ko ste čustveno popolnoma v harmoniji 
zavedanja, ravnovesja, ZAUPANJA in biti, pomeni, da sta to dve energiji zliti v enostno 
podobo. Tedaj v eni celovitosti se boste počasi umirjali. 
 
Ko se boste umirjali vi kot kolektivna energija, se bo umirila energija Matere Zemlje.  
Ko se bo umirila in če jo boste uspešno umirili, se bo ustavil tudi vaš čas. Vaš čas pa se 
zmore umetno poganjati ali umetno zaustavljati. Na to bodite pozorni! 
 
ZAZNAVANJE LASTNE GLOBINE, Z ZDRUŽITVIJO ZASNOVNIKA Z DUŠO IN TELESNO ENERGIJO 
SE USTVARI PORTAL 
 
Ko pridete v ta gibajoči se tir tega časa in če ga želite ustaviti in začutiti umirjenost znotraj 
sebe, boste v določenemu trenutku zaznali svojo lastno globino. 
 
Kaj je vaša lastna globina? 
Vaša harmonija! 
 
Kaj je vaša harmonija? 
Vaša vez z vašim Jazom in notranjim obrazom. 
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Kaj je vaš notranji Jaz? 
Višje vodstvo, ki vas vodi in stoji na vaših ramenih ali pa je višje vezano in je najvišja 
energija na točki vaše avre. 
Notranje oči pa so izraz vaše duše. 
 
Torej, dva dela, ki sta prislonjena – kot duša, ki je znotraj in višji Jaz, ki je prislonjen in 
vezan na njo, na telo.  
 
Pazite to! 
V notranjosti pa je Čista energija zasnovnika, ki je v samemu spočetju neomadeževana – 
čista, izvirna, lepa, mirna in spokojna.  
 
Spokojna energija daje veličino notranji duši.  
 
Ko se zasnovnik in duša združita, nastane ena energija, ki se poveže s telesno energijo, na 
katero se spusti višji Jaz, se zlije v eno gmoto.  
Ta gmota, po plasteh, prične na sebe povezovati vse tiste, ki sodelujejo in ustvari se portal. 
Portal, ki se na vrhu Vrhovne čakre – te ne poznate na Zemlji! Prvič je bila imenovana po Naši 
strani.  
Torej, najvišja energija, kjer se višek avre ali vrh avre dotakne najnižje točke zunanjega 
dela, je Vrhovna čakra. Ta čakra je tista, skozi katero ta zbrana energija, se odpre v portal, 
skozi katerega se vpne ali vpnete na Naš čas. 
 
Naš čas je čas miru, harmonije in ravnovesja. Čisto nasprotje zmedi, ki jo imate vi tukaj 
spodaj. 
 
Torej, ko pridete v točko ravnovesja, se nad vami odpre kanal, prehod, Svetloba Našega 
časa, posameznih Bitij, posameznikov, skupine ali neke celovitosti, se bo zmogla skozi ta 
portal zlivati in prihajati do vas, do vaše atmosfere, do vašega prostora. 
 
Dobro poslušajte! 
Kaj pomeni vaš prostor? 
 
Vaš prostor je vaša avra. To je vse, kar je vaše.  
Če zmorete ustvariti to harmonijo te popolne energije, pridete v točko, skozi katero lahko 
energija sebe pretoči v vašo avro. Bitja Svetlobe, posamezniki, ki jih ne morete nazvati, se 
lahko sprehajajo v vašemu prostoru. Vaš prostor je torej vaša avra, ki mora biti vakuumsko 
zaprta. Vakuumska energija. 
 
KO SE SVETLOBA IN NAŠ ČAS ZDRUŽITA, SE NAM ČAS POČASI USTAVI, PRIDEMO V OBDOBJE 
TRENUTKA BREZČASJA 
 
Ko pridete v to točko, ker Sem prepričan, da zagotovo boste, zagotovo večina, recimo temu 
večina, se Svetloba in vaš čas združita, se vaš čas počasi ustavi. 
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Takrat pridete v obdobje trenutka brezčasja. Takrat boste čutili umirjenost, kot, da se je 
tok dneva ustavil. 
 
Zakaj se bo navidezno tok dneva ustavil? 
Zato, ker se bo Naš čas pričel zlivati k vam in vas bo umirjal in vas bo spominjal, 
preoblikoval, postavljal in sestavljal. 
 
V nekemu obdobju tisti, ki bodo začutili Naš čas kot osvoboditev, bodo zmogli določeno 
energijo obdržati ob sebi kot smerokaz, kot pot, ki pelje vas od tod. 
 
Si predstavljate, kako bo izgledalo na Zemlji? 
Kot mehurčki. Avra je kot mehur, v katerega se zmore naliti in razširiti Svetloba. Svetloba na 
vaši Vrhovni čakri, pa je tam tudi shranjena vaša najvišja energija, ki se več ne rojeva, ker jo 
imate v shrambi. Torej, v tistem nečem, kar je najbolj popolnega!  
To pomeni, da tisti, ki se bo najprej zlil, bo aktiviral vašo shrambo in jo bo ob sebe podal. 
Tako boste imeli v občutju kot mehur, telo. Bitje, ki bo prišlo, Svetloba, ki bo k vam 
pritegnila vašo shrambo in vas združevala. 
 
V nekemu momentu bo prišlek odšel in vas, vaša energija, frekvenca in vibracija se bo 
vzdignila tako visoko, da se bo struktura telesa spremenila.  
Navidezno boste postali kot nevidni drug za drugega, a hkrati vidni. Spremenila se vam bo 
masa gmotnega stanja. Energija se bo preoblikovala. 
 
Zakaj je to zelo pomembno? 
Ker tedaj boste šele dojeli moč časa omejenosti in hkrati neomejenosti. 
 
Tisti, ki bodo zmogli vstopiti v takšno ravnovesje, bodo zaustavili starikanje. Pričeli se 
boste POMLAJEVATI. Pomlajevanje pa pomeni regeneracijo telesa, organov in sistema. 
 
Zakaj starikate? 
Ker ste v neharmoniji, ker ste v kaosu, ker ste v popolnemu neravnovesju. Neravnovesje pa 
je vaš čas, ki ga poznate. 
 
PRIČELI BOMO VIDEVATI SVETOVE ZGORAJ 
 
Vaš čas je potrebno ustaviti. Kako ga ustaviti? 
Na način, kot Smo ga opevali. 
Poslušati notranjo energijo. Ko boste prišli v takšno točko ravnovesja, se pravi, kjer boste 
izgledali kot mehurčki, ki bodo navidezno kot lebdeli ali boste čutili lažja telesa, 
lahkotnejša telesa, boste dejansko že videvali svetove Zgoraj, ki jih ta trenutek mnogi 
samo zaznavate in so v temu času morda vam dokaj nevidni.  
 
Zakaj? 
Zato, ker je vaš možgan sprogramiran, da ne vidi niti prsta pred seboj, če ni kompaktnega. 
Zaznavate pa misel. Zaznavate pa energijo impulzov, občutje. Vse to zaznavate, ker ste čutna 
bitja. Vendar ste raztrgani!  
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Možgan ni povezan z notranjimi čutili. To je bistvo tegá, zakaj ste zakodirani. 
 
Ko boste dvignili to ravén, to energijo, boste pričeli intenzivno videvati in se povezovati s 
prostorom tako, kot Sem dejal na samemu začetku. 
 
Imate planet, v kateremu je razdeljen čas – pomlad, poletje, jesen in zima, ki se združujejo. 
Enako boste videvali prostore in energijo življenja, ki je vpeta na te prostore. Morda je 
malce težko razumljivo, kot nekateri pomislite »znanstvena fantastika«. Vendar temu še 
zdaleč ni tako!  
 
Ste namreč v zaključni fazi preoblikovanja.  
Vsi veste in se zavedate, da tako kot ste, ne greste daleč. Ne morete več iti. Imate občutek, 
da se boste prekurili. A hkrati imate občutek, da že skorajda primete in držite tisto nekaj, 
kar je okoli vas. Zato se tako množično prebujate.  
 
Vendar, prav to Mi potrebujemo.  
Ker le takrat se vi ustavite in pričnete sebe spraševati: »Kdo sem, kaj sem, zakaj sem?«  
 
Tedaj, ker se ustavite vi, se ustavi vas čas, se ustavi vse okoli vas, ker ni več pomembno, kaj 
drvi okoli vas, ker ste pomembni samo še vi. 
 
In to je prvi korak v povezovanju z nečem več. 
Naš čas ne teče tako kot vaš čas, ne teče kot reka, ampak je tako, kot bi dejal, sotočje dveh 
rek, kjer se združi v tolmun, v jezero, stoji v tišini, umirjeni harmoniji. To smo Mi.  
Vi pa ste pravo nasprotje. 
 
BLAZNOST SEDANJEGA ČASA 
 
V prvobitnemu času veličastnega časa, ni bilo te blaznosti, ki jo imate. Zakaj? 
Ker vam poganjajo vse skupaj, ker na vas čas, na vaš prostor, na vašo energijo misli, na vaša 
občutja se dá vplivati.  
Predvsem ste brez počitka. Ste premalo urejene prehrane. Preveč prazne hrane. Preveč 
umetne hrane. Preveč nekih substanc, ki vam povzročajo zmedo in nervozo. In to pripelje 
do neharmonije, da več ne veste kdo ste, kaj ste, zakaj ste in k sebi pritegnete enako. In 
zato imate zmedo v partnerskih odnosih, v prijateljskih, v poslovnih – vse povsod ste tako, 
kot bi bili prenapolnjeni balončki, ki jih je potrebno samo prebosti, da vas raznese in 
raztrešči na tisoč kosev. 
 
Prav zaradi takšnega stanja vam čas hitreje polzi. 
 
ČE SMO V POPOLNI SIMBIOZI IN HARMONIJI Z NARAVO, LAHKO ZAUSTAVIMO TEMPO ČASA 
 
Zato bodite pozorni! 
V Našemu času, ki Smo ga uspeli ohraniti takšnega kot je bil, v prvobitu, boste in ste željni 
nečesa, ker bi bili del Naše poti.  
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Naš čas je v popolni simbiozi in harmoniji z Naravo. Narava je vse, kar rabite vi, kar rabimo 
Mi.  
 
V vašemu svetu ne znate spoštovati Narave. Redki ste, ki dihate z njo. Na splošno pa 
nikakor ne. Postali ste mačehovski. Vendar, prav Mati Narava je tisto, kar diha. Če Mati 
Narava ne diha, izdahnete vsi. Ker Mati Narava ustvarja polje in upočasnitev tempa.  
Vi pa živite in vstopate v to energijo tega polja, kar pomeni, da skozi to zmorete vplivati na 
njo in ona direktno na vas. Vse skupaj pa vpliva na umirjeno energijo in na zaustavitev 
tempa časa. 
 
Ker pa delate dejansko nervozno stanje na planetu Zemlja, pa povzročate, da drsite in 
izpodrivate in izpodnašate sami sebe.  
 
Še imate čas, da zmorete združiti vse energije, vsa čutenja. Čutenje in hrepenenje zmore 
zaustaviti čas, ker zmore zaliti raztrganine.  
 
In ko boste na Zemlji, v kolektivni energiji, zmogli zaceliti sami sebe, boste ustvarili 
vakuum. Ta vakuum se bo zlil z Materjo Zemljo. Mati Zemlja bo globoko vdahnila in zaprla 
prostor energije samega planeta. 
 
Ko in če boste uspeli to, boste ustavili svoje življenje.  
To pomeni, da boste zaustavili nori čas, ker ne boste več sužnji, ker ne boste več službovali 
drugim, ker si ne boste več dajali zank okoli vratu in se zategovali. Ker ne boste več zahtevali. 
Ker vam zemeljska merila postanejo nična in neprava. 
 
Dokler plujete po sistemu Zemlja boste ugonobljeni vsi. Zakaj? 
Ker greste stran od svojih občutij. Ker ste izgubili sebe. Ker ste izgubili sebe, ste izgubili vse 
okoli sebe. Zato privabljate k sebi popolno zmedo. Vse se vam ruši kot domino efekt, prav 
zaradi tegá.  
 
Naš svet se ne more vpeti na vaš svet, ker drsi od Nas. Naš prostor, ki Smo ga ustvarili, je 
vmesni prostor, ki je tako, kot bi dejali Vrhovna čakra, prostor na Vrhovni čakri ali nad vašo 
vrhovno čakro, ker čakamo, da se vpnete kot posamezniki na to polje. 
 
MORAMO SE USTAVITI IN SPUSTITI VSE ZAHTEVE, DA TEČEJO MIMO NAS 
 
Vendar, kaj se dogaja? 
Mi stojimo in čakamo. In je tako, kot bi hoteli poloviti ribe v gibljivi vodi. Vi pa ste ribice. Vi 
pa ste tako, kot bi v hudourni vodi poskušali vas reševati. Ne gre! 
 
Vi ste tisti, ki se morate ustaviti. Vi ste tisti, ki morate vdahniti. Vi ste tisti, ki ste na najnižji 
točki, da zmorete vsaj pogledati v nebo, da vam podajamo rokó. Torej, ustavite se.  
Ko boste znašli sami sebe, da boste vdahnili in pustili, da vse zahteve tečejo mimo vas. 
Poskušajte to vsaj v enemu dnevu narediti!  
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Izpustite!  
Ko izpustite – dobite! Vedno je tako. Ker to je energija privlačnosti. Torej, tudi Mi ne 
poskušamo uloviti vas, ampak čakamo, da priletite med Nas. 
 
Kaj se bo zgodilo? 
Glede na to, da je Naš čas v umirjeni energiji, vsi prostori, ki so vpeti na zemeljski prostor so 
tako podivjani, kot bi v različnih vrtincih se vrteli, v različnemu času, v različnemu tempu. 
Ampak, tako nori čas kot ga imate pa vi, v živemu svetu, pa je neopisljivi. In to je tako, kot bi 
mašino šli v preko obratov! Saj, nekaj časa bo že šla preko obratov, potem pa boste šli preko 
in preko in vam bo avtomobil zakuhal, zavrel. 
Enako se bo zgodilo z vami. Enako se bo zgodilo z Materjo Zemljo. To je naravni sistem. In to 
je tisto, kar vi potrebujete. 
 
V našemu času ni tempa. Mi se zmoremo ustaviti. Mi se zmoremo družiti. Mi se zmoremo 
sestankovati, kramljati, celo izstopati iz Našega časa v tuje čase in se vedno znova vračamo z 
največjim veseljem in z zmago na obrazih nazaj, v Naš čas. 
Zmoremo prestopati iz časa v čas. Ampak, najtežje je vstopiti med vas.  
 
Kadar sestopimo v vaš čas in stojimo, morda poleg vas, v vašemu domu, tako noro hitite, 
da niti ne zaznate sami sebe, kaj šele zasnovnika, kaj šele instinkt, ki vam prišepne, da je 
nekdo prišel med vas. Ker nimate se časa ustaviti! Ker nimate časa, da bi se pogledali! 
 
Skorajda se več ne pogledate v ogledalo, ker se ne morete gledati, ker imate občutek, da 
niste dovolj lepi. Da ste takšni in drugačni. To ni res!  
Vsak je božanski za sebe. Vsak je popoln v svoji lepoti. Le zlijte se z njo. Zadihajte z njo in 
dojeli boste moč lastne zmage. 
 
Ko vdahnete to energijo, ko se zlijete in sprejmete in se da marsikaj preoblikovati, kajti 
vaše telo diha na vašo dušo. Vaša duša diha na vaše misli. Vaše misli se gibajo z vašim 
razpoloženjem, z vašimi čustvi. Vaša čustva so povezana z vašim zasnovnikom ali z vami. 
Tako zelo preprosto. Tako zelo enostavno. 
 
VEČKRAT SE JE POTREBNO POVEZOVATI Z ZASNOVNIKOM ZNOTRAJ PLEKSUSA 
 

Večkrat pomislite na zasnovnika, na sami sebe znotraj 
pleksusa in začutili boste mir in ne nemir.  
Nemir je tik pod zasnovnikom, kot v želodcu – tam, kjer 
ne morete nadzorovati, ker ne zmorete gnati tempa 
enakopravnega, kjer vas je strah, kaj bodo storili. Kjer bodo 
dejansko vas manevrirali. Takrat imate težave z želodcem.  

 
To pa je ta nižinski čas, kjer vas Zemlja, kot na vakuumu, vleče nazaj. 
Vi kot zasnovna energija se lahko stopite z njo ali pa se jo osvobodite. 
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Kako se jo osvoboditi? 
Da preprosto prestopite svoje misli. Pričnite se pogovarjati s svojimi mislimi. Dopovejte, da 
bo vse dobro, da naj neha skrbeti. Ker to je drugo bitje. Drugo bitje misli pa je povezava z 
nižino, ker so usedline. Usedline pa so davninski spomini. Davninski spomini pa so vaša 
karma. Več kot imate tega, težje vam je. 
 
Torej, bodite tako kot učiteljica v razredu, ko pravi učencem: »Skupaj bomo naredili tako in 
tako. Dobro nam bo šlo!« 
 
Pričnite se zavedati tega svojega položaja. 
Ko boste sebe povezali in začutili kot zasnovno energijo, boste vse vajeti vseh 
manipulativnih, vseh zaostalih, kakršnih drugačnih energij od vas zmogli spraviti v 
harmonijo, v umirjenost. Imeli boste občutek, da ste mati, ki dopoveduje svojemu otroku. 
In telo bo pričelo sodelovati. Telo vas bo slišalo. Bitje, ki vam daje telo, je skupek različnih 
bitij, ki se na koncu razčrvičijo in jih izpuščate.  
 
Torej, sodelovanje znotraj vas samega, daje sodelovanje in harmonijo z vsem, kar je okoli 
vas. 
 
Pustite, da tisti, ki ne čutijo tako kot vi, naj gredo proč, ker vam delajo nemir. Postanite 
opazovalci. Skozi opazovanje boste prestopili v eter, kot bi bili na bregu reke in gledali v 
tekočo reko, ki teče mimo vas. 
 
Saj veste, reka s svojo močjo odnaša marsikaj. Skozi svoje brzice, skozi svojo pot. 
Takšno je vaše življenje. Na koncu pride le najboljše! Sami izbirate, kaj boste naredili. 
 
V PLEKSUSU ZASNOVNIKA IMAMO VPETO NIT ČASA, NIT ŽIVLJENJA 
 
Čas se povezuje z zasnovnikom. Čas je tisti, na katerega zasnovnik ima vpliv. 

 
Čas je v središčnemu delu pleksusa, vezan na 
pleksusni sistem. Se pravi, v pleksusu imate 
malo kepico Čiste energije, ki je enaka po 
videzu kot ste vi po zunanjosti. 
Se pravi, energija bitja, ki ima v svojemu 
pleksusu vpeto nit časa. 

 
Zato je morda vaša prispodoba, da vam Nekdo prereže nit življenja in izdahnete.  
 
Kdaj izdahne telo?  
Ko se prereže nit življenja, ki je vezana na zasnovnika. Vendar jo ne prereže tako kot s 
škarjicami, kot nekako v vaših risankah pokažejo, vendar dosti bolj enakopravno. 
 
Ko se na drugi strani Nekdo odloči, da ste izpolnili, kar ste imeli za izpolniti, se usedlina 
nabere ali bitje na drugi strani se zapolnjuje. Bom zelo preprosto dejal za tiste, ki Mi malce 
težje sledijo. 
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Z IZŽIVETIMI SPOMINI SE OSVOBODIMO IN PREHAJAMO V BREZČASJE 
 
Se pravi, spomine izživljate, spreminjate, preoblikujete. Hitreje, kot jih preoblikujete, se jih 
osvobajate. 
 
Na drugi strani se v določenemu času, kot ga imate od vdaha do izdaha, zmorete že v 
začetnemu tretmaju ali času izživeti in spremeniti vse zapise. Takrat se osvobodite in 
prehajate v brezčasje. Redki so, ampak so! 
 
To pomeni, da lahko v nadaljnjemu toku življenja nič več ne služite za nazaj, ampak 
postavljate za naprej. In v brezčasju ste povezani sami s seboj, ste povezani s svetom Zgoraj 
in nadzorujete svet Spodaj. In se vpletate in povezujete, medsebojno sodelujete s časi in 
prostori, ki vas obhajajo, obdajajo ali nekako so paralelno vezani na fizično telo. 
 
V IZVORNEMU DELU JE BIL ČAS TAKO KOT SVETLOBA DNEVA 
 
Naš čas pa je najbolj veličasten čas. 
V Izvornemu delu je bil čas tako kot svetloba dneva. In še vedno je. Vendar ne za vas. 
V Izvornemu delu je bila energija. Energija, ki se je združevala kot navidezno sonce, vendar 
se je gibala kot kristalna energija prijetne, tople zmesi nad planetom prvobitnega življenja. 
To je bilo »navidezno« Sonce. V resnici pa je bila energija Misli, Čutenj in Ljubezni. 
 
Izvorna energija, ki se je gibala kot v obliki Sonca in je iz sebe zmogla izluščiti tisto, kar je pač 
sebe delila in naprej izoblikovala v Boga, v prvobitnega človeka, v karkoli drugega. Torej 
zmes. 
Ta Energija je ustvarjala harmonijo na planetu in je bil čas postavljen v skupno dihanje. 
 
Ko je bila masa »ljudi«, prebivalcev navidezno utrujena tisti skupni dan, je prišel čas za 
počitek. Je prišla ali nastopila »navidezna« noč.  
 
Torej, skupna energija diha je gnala tempo v to, da je šla energija skupne energije počivati. 
In tako se je tudi skupaj prebudila. Zato ste dihali kot enostno ene celote.  
Zato ves čas hlastate po tej enosti, po tej pripadnosti, po tej simbiozi, po tej veličini, po tej 
popolnosti. 
 
LAHKO NADZORUJEMO SVOJ ČAS 
 
Enako lahko ustvarite na Zemlji.  
Ko ta popolnost, v vsakemu posamezniku ali v določenih posameznikih, se zmore 
enakopravno povezati kot v prvobitu Zgoraj, ste zmagali! 
 
Kaj pomeni, da ste zmagali? 
Pomeni, da nadzorujete svoj čas! 
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Zemlja bi rada pognala vaš čas zato, da bi se odmaknili in izgubili sami sebe. In vam 
poskuša vriniti v vaše misli, kaj vse potrebujete, da boste srečni in ne nesrečni.  
In bolj, ko vas ženejo v to, vas opozarjajo, da ste popolnoma blazni, da ste depresivni in v 
stiski in ste nesrečni, ker nimate ljubezni, ste navidezno nesrečni. Pravijo vam, da ste 
nesrečni, ker ste otopeli. Izgubili ste čustva. Postajate otopeli, ker ste izgubili svojo lastno 
vez s čustvi, z zasnovnikom. 
 
In nato vam pravijo: »Pričnite se drogirati, ker vam bo to sprožilo sprostitev.« Nekateri vam 
celo predlagajo: »Vzemite substance!« Vendar, najbolj pretkani pa vam pravijo: »Vzemite 
čipe in se čipirajte! Mi vam bomo skozi to pomagali, da boste dihali, da boste živeli, da boste 
srečni in ne nesrečni.« In s tem vam bodo tudi vplivali na čas. 
 
Koliko časa vam bodo dali? 
Verjemite, ne prav veliko! 
Torej, čas je najmočnejša energija, ki je prvobitno bila dana za spremembo. Nekateri 
posamezniki zmorejo v krajšemu času narediti več in zato lahko hitreje odidejo ali zaključijo. 
 
NAŠA ZMAGA JE, DA V ŽIVLJENJU POSTANEMO SREČNI 
 
Vendar, naša zmaga ni v temu, da hitreje zaključimo. 
Naša zmaga ali vaša popotnica je – biti v takšnemu življenju srečen. Na najnižji točki 
ustvariti zapis sreče in harmonije je vaša zmaga, ker je to vaša popotnica za popotovanje 
naprej in Navzgor. 
 
Ko na najnižji točki aktivirate impulz veselja, hvaležnosti, sreče, ljubezni ali te popolnosti, 
se na vas, kot zasnovnika, zlije vsa energija in zasvetite in zažarite v popolnosti kot otrok, 
ko vdahne in mu še sij se razliva preko kože. 
 
Enako se prične dogajati z vami.  
Postanete kot magnet. Zlitina, se pravi, magnet kot postanete, privabi ali odpre – kot 
najprej odda signal navzgor, preko Vrhovne čakre, da se odpre in vpnete na Naše polje, od 
koder se potem zlivajo energije in pričnejo na vas vleči in sestavljati vas v celovitosti, tukaj 
in sedaj.  
 
KARKOLI SE BO AKTIVIRALO V NAS, SPREJMIMO S HVALEŽNOSTJO. POMEMBNO JE, DA TO 
UPORABIMO ZA SEBE 
 
Takrat postajate in boste postajali množično jasnovidni, jasnoznavni, zavedni, predvsem 
pa ljubeči in topli. 
 
Ampak, tukaj zna biti tanka linija med tem, ker nekateri ne bodo znali to sprejeti kot s 
hvaležnostjo, ampak bodo hlastali.  
Takoj se bodo vpeli na temni pas težine, ker bodo hlastali za bogastvom, ker bodo hlastali ali 
hoteli vnovčiti to, kar imajo ali kar se jim je aktiviralo. 
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Zato bodite pozorni!  
Vse, kar se vam bo aktiviralo, vse, kar boste imeli v svojemu tempu življenja prebujeno, 
uporabite za sebe. 
Ne razmišljati, kaj boste naredili drugim, kaj bi, kako bi za druge, kako bi pomagali drugim! 
 
Ja, ljubi ljudje, ljube Moje duše! 
Kako boste pomagali drugim, ko še sebi ne znate pomagati? 
 
Najprej sestavite sebe! Najprej umirite sebe. Najprej začutite sebe. Najprej se od srca 
nasmehnite za sebe! 
 
Ko dosežete to, postanete vzgled. Ko postanete vzgled, boste s svojim vzgledom prebujali 
druge, ne da bi HOTELI, ne da bi GOVORILI, ne da bi ZAHTEVALI, ne da bi hlastali, ker boste 
postali KREATIVNI sami. 
Ker ta ljubezen, ki jo boste aktivirali znotraj sebe, bo prebudila vašo aktivacijo kreativnosti 
znotraj vas. Pričeli se boste skozi svoje lastne ideje kreativnosti izražati. Vsak bo unikaten. 
Vsak bo poseben. Vsak bo čaroben.  
 
In mnogi bodo hlastali za tem, ker bodo vaši produkti, vaše ideje, vaše energije bile tako 
zelo željne, da bodo drugi posamezniki na ves način želeli biti del tegá. Okušati to energijo, 
da se bodo prebujali tudi oni.  
Zato boste dobili nazaj kot poplačilo – kot ali veselje, da bo nekdo nekaj uporabil od vas in bo 
hvaležen in vam bo po drugi strani kot tekla energija Dam-Daš; ali bo pritekal denar ali 
hvaležnost ali karkoli. Tisto, kar ne rabite opisati z besedami, ampak samo ste. 
 
In ko pridete v takšno fazo, bomo z vami lahko sodelovali tudi Tisti, ki Smo od drugod. 
Ampak, v trenutku, ko se vi pričnete postavljati: »Ali že sodelujem z vami?«, ste zopet na 
začetku. Ker to se samo zgodi. 
 
In ko se to zgodi, se morate zavedati, da niste vsi iz Mojega svetá! Da še daleč, daleč stran je 
Moj svet, Naš svet od svetov, kjer ste zoreli. 
 
Torej, najprej vstopate v svet Pranskega duhá, kjer je vaš Izvorni svet.  
Pranski svet ali Pranski duh je tista energija, ki pa zmore zapečatiti vas kot popolno 
energijo vsegá, da potem lahko prehajate, dostopate ali morda vstopate v Svet, v katerega 
vstopamo tudi Mi. 
 
Svet, v kateremu se trenutno nahajamo, ni Naš svet. Naš svet je daleč stran od vašega 
ponorelega svetá. Od vseh svetov, ki se vpenjajo na ta svet planeta, izgledate tako kot 
balončki nad balončkom. 
 
Če ste brali Prebujena, ste videli na začetku kako energija potuje v balončkih, v prostorih, v 
zavedanjih in časih. Enako se z Nami dogaja, ko se približujemo vam. Potem se obdržimo v 
nekemu skupnemu prostoru, ki ga ustvarimo kot umeten prostor zato, da lahko sodelujemo 
z vami, da lahko prenašamo informacije do vas.  
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Do vas pa ne prenašamo nič novega, kar vi morda ne bi vedli. Le otopeli ste, le zaspali ste, 
le izgubili ste se zato, ker ste vstopili v um in poslužili drugim. Ker ste izgubili lasten 
občutek lastnega vira, lastnega življenja, lastnega občutka lastne sreče. 
 
To je zmeda, v kateri se vrtite.  
Ampak Sem v popolnosti prepričan, da bo vsakdo izmed vas zmogel najti sam sebe, se 
ustaviti in včasih preprosto dogodke izpustiti iz dlani in samo biti.  
 
In takrat boste dojeli, da ne boste več obsojali. Takrat boste dojeli, da je to tisto, kar vi 
rabite. Ker, ko se ne obsoja, niste obsojeni. Ko se ne kaže s prstom in ne dreza, se 
pravzaprav energija zgubi, ker pridejo točno takšni, ki so pravi za vas.  
Ljudje, vi ste duše. Vi ste energije, ki žarite, cvetite ali pa lesenite in venite. Kakorkoli že, vse 
je odvisno od vas. 
 
Čas je tisti, ki na Zemlji vedno odtehta, koliko je prav za vas. 
Tudi čas, ki je namenjen za prvi del tega Našega druženja za vas, se mora, pač, izteči. Vsaj 
malo, za malo premora. 
Tako, da, vsekakor Bom Jaz dopustil, da se del svetov odpne in odmakne malce, tudi od tega 
skupnega prostora, da se bo lažje tudi dihalo, da se boste lažje nekako tudi zbrali in 
povezovali. 
 
Jaz Bom dejal tako: 
Ne pozabite! Vi ste lasten čas. In čas je v vaših dlaneh in v vas samih. Ne pozabite tegá! 
 
Jaz pa Bom nadaljeval malce kasneje. 
Pozdrav. 
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KRATEK PREMOR 
 
Jasara. 
Takole. Pa Smo danes malce pohiteli ali hitreje nekako potisnili tudi čas drugega dela v malce 
preoblikovani del. Tako, da, upam, da niste imeli prekratek premor. 
 

Vsekakor, lepo, lepo pozdravljeni nazaj, da sedaj končno v malce 
drugačni, bolj preprosti Moji preobleki, vas lepo in toplo, srčno tudi 
pozdravljam, Jorgovanski Vladni mož. 
 
 
 

 
DECEMBER – ZAKLJUČEK KOLEDARSKEGA LETA, VZEMIMO SI ČAS ZASE IN NAREDIMO 
BILANCO STANJA 
 
Čas, ki je nekako zaključni čas vašega koledarskega leta, Bom dejal, je čas, v kateremu delate 
zagotovo velike prelomnice, preobrate ali poglede za nazaj. 
Leto je tako hitro pohitelo mimo in preko celega vašega koledarskega leta – pri Nas se je 
obrnila le drobtinica časa, če se Smem tako pošaliti. 
 
Vendar, kakorkoli že. 
To je čas, v kateremu je zelo modro, da si vzamete čas za sebe. 
Koledarsko leto je le čas, v kateremu lahko pretehtate dogodke, kaj ste naredili, koliko ste 
naredili, koliko ste morda podarili, pomagali ali izživeli. 
 
Čas zaključka vašega koledarskega leta je namreč čas velikih sprememb. 
Saj veste, nekaj odteče za to, da pride novo. Nikoli ni zaključka, ampak je vedno zaključek le 
pretok nekaj novega. 
 
V zaključnemu času imate veliko praznikov ali predprazničnih druženj. Zato bi vam nekako, v 
zaključnemu delu preprosto dejal: Čas praznikov je namenjen vam.  
 
Ko se družite, se najprej podružite sami s seboj.  
Naj vam prazniki ne prinašajo veliko preglavic, jeze in ne miru. Predvsem, ne ukvarjajte se, 
kaj boste postregli, kam boste hiteli, kam boste odtekli, kako se boste uredili. Ali boste koga 
spregledali in ga ne boste povabili? Ali boste vse naredili? Ne delajte tegá! 
 
Praznični čas naj vam bo tako, kot da ste Božiček iz nebá.  
Vzemite si veliko časa za sebe, v kateremu si boste vzeli čas za bilanco stanja, ki ste ga 
naredili v letu, do sedaj. 
Če na kaj niste bili predvsem ponosni, nič za to! Recite si: »Sem samo človek. Človek, ki se 
trudi.«  
In tisti človek, ki se trudi, ima vedno tudi noto hrepenenja. Nota hrepenenja pa je energija, 
ki se odzvanja od vaših lasu. 
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O LASEH – ENERGIJA LASU SE PRENAŠA IZ VEČNOSTI V VEČNOST 
 
Pazite to! 
Vaši lasje so živi, so energije niti in strukture, ki se na koncu, tako kot bi las odprli, oddajajo 
signali. 
 
Las je najbolj živa energija, ki se prenaša kot energija iz večnosti v večnost. Zato vam je 
struktura lasu ali te lepote vedno nekako v prehajajoče novo življenje, nova popotnica. 
 
Če ste opazili, v času nekakšnih praznikov, si vedno veliko časa namenite pred ogledalom 
prav za vaš izgled vaše frizure ali lasu. 
 
Poskušajte v temu času malce drugače gledati na lase, tudi, če jih ni. Saj veste, pri vas se radi 
šalite: »Pametni las zapušča pametno glavo!« 
Kakorkoli gledate na to, glejte na to tako, da imate zavedanje, energijo zavedanja na to, da je 
nekaj več. 
 
V KORENINI LASU SE USTVARJA POLJE HARMONIJE, NAŠE LASIŠČE ODDAJA ZVOK ALI 
GLASBO, KI UMIRJA DUŠO 
 
Namreč, v korenini lasu ali v tistemu prostoru, kjer je bil predhodno las, ni pomembno, se 
ustvarja namreč polje harmonije. Energija. Energija koreninskega sistema je tako kot 
oddajnik vaše notranje lepote. 
 
Konica las se namreč povezuje z začetkom in s koncem.  
 
In, ne boste verjeli, ko ste v harmoniji s samim seboj, skozi lasišče oddajate zvok, vibracijo 
kot glasbo. 
 
Ali ste kdaj morda pomislili, da vaše lasišče oddaja zvok ali glasbo?  Prijetno glasbo, ki 
umirja dušo. 
 
Ali veste, da zvok lasu zapira umsko in razumsko gmoto, da ne moreta pobegniti navzven 
ali navznotri?  
 
Si morete misliti, da prav energija korenin, se pravi, samega lasišča, to polje, zapira pobeg 
vsem tistim, ki vam povzročajo nevšečnosti ali miselne energije skozi to življenje ali skozi 
kakršnokoli predhodno življenje. 
 
Si morete misliti, ko v sebi začutite hrepenenje, hvaležnost, lepoto in milino, se povezujete 
prav s to energijo, s tem poljem koreninskega sistema samega lasu. 
Takrat nastanete kot membrana, kot oddajnik. In takrat prične to polje odzvanjati zven, 
vibracijo posebnega glasu, ki lahko k vam pritegne energijo, simbiozo tistih, ki so v 
enakopravnem stanju z vami. 
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V KORENINSKEM POLJU LAS JE MOČ NAŠIH MISLI 
 
Bodite pozorni! 
Prav v predprazničnemu času veliko Bitij se povezuje na kronsko čakro. Kronska čakra pa 
se povezuje s tem koreninskim poljem. In prav tukaj je moč vaših misli. 
 
Pazite! 
Ko boste v času, morda božičnega časa, zaključnega časa, kakršnegakoli, zmogli ustvariti 
lepe misli, jih najprej ustvarite za sebe, do sebe, do telesa, zahvalo do čustev, zahvalo do 
bitij, ki ustvarjajo vse, kar vi ste.  
In takrat se bo v membrano samega lasu ustvarjala nova, sveža energija, ki bo pričela 
prasketati in obnavljati koreninski sistem. Skozi to energijo vi lahko regenerirate lasišče. In 
tudi sami sebe! 
 
Vendar, ne le to. Bodite pozorni! 
Ali ste kdaj opazili, koliko moči imate v lasu? 
 
Ko ima otrok prve laske, kolikokrat na dan se ga dotaknete? Koliko na dan, kolikokrat na dan 
ga pobožate, se igrivo poigrate z njegovimi lasmi? 
To pomeni, da točno skozi lasišče je oddajnik vaše ljubezni in sprejemnik.  
 
Otrok prav skozi lasišče vam daje harmonijo in ravnovesje. 
 
Saj ste opazili, kadar ste slabe volje, sitni, neprijetni ali tečni, kot pravite pri vas, se morate iti 
oprhati, si oprati in sprati lasišče in postanete novi, lahkotni. Sami sebi ste bolj všeč. Saj 
opazite to! 
 
V času praznikov pa, bodite pozorni, ko boste analizirali čas prihoda, morda božičnih 
praznikov, novoletnega časa – kakorkoli že.  
Namenite čas svojim lasem, ampak z zavedanjem, da ste jim hvaležni, da so to, kar so. 
Kajti, prav znotraj v lasišču je energija, ki z vami potuje iz večnosti. 
 
Kaj mislite, da imate v vsakemu življenju drugačno energijo? Nikakor ne! Ves čas imate 
enako! Zato ne morete biti drugačni. Zato ste ves čas enaki, skozi vsa življenja. In to že iz 
večnosti. 
 
V BOŽIČNEM ČASU PRIŽGIMO SVEČKO ZA SVOJE LASTNO LASIŠČE V ZAHVALO VSEM TISTIM, 
KI PRIHAJAJO DO NAS IN ZA TISTE, KI FILTRIRAJO NAŠE MISLI 
 
Pazite to! 
Ko boste v času božičnega časa se zahvaljevali drug drugemu za to, da so preprosto prebili 
čas življenja z vami, morda, da so bili strpni z vami, morda, da so vas s hvaležnostjo 
sprejemali v svoje okrilje, se zahvalite energiji lasu, se zahvalite Bitjem Svetlobe nad seboj. 
Se zahvalite tistim, ki vas dnevno bodrijo in vas ženejo naprej. 
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Ko boste v času božičnega časa, naredite en trik: 
Prižgite plamenico za zahvalo vseh Tistih, ki prihajajo do vas. In predvsem prižgite 
plamenico za to, da vsi tisti, ki vas zapirajo, čistijo in filtrirajo, ker lasišče filtrira vaše misli, 
da ga osvobodite. 
 
To pomeni, ko boste za svoje lastne lasišče, katerokoli barvo plamenice prižgali, boste 
začutili, kako ste slekli težek plašč. 
Energija misli, miselnega procesa se bo stekla skozi lasišče in se boste osvobodili energije – 
morda lastnih misli, neprijetnih, takšnih ali drugačnih, ki vam povzročajo neprijetnosti. 
 
Vendar, Jaz Sem prepričan, da v času, ki je pred vami, bo najlepši čas, ker boste opazili 
hvaležnost, da ste živi, da boste opazili življenje, v kateremu plujete, skozi katerega 
preoblikujete vse, kar ste. 
 
ZAHVALITI SE JE POTREBNO TUDI ŽIVALIM IN RASTLINAM, KI SO BILE DEL NAŠEGA ŽIVLJENJA, 
POPOTOVANJA SKOZI LETO 
 
In ne le to! 
V času, v kateremu ste, ne pozabite na živali in na rastline. 
Zahvalite se, ker so del vašega življenja, ker so bile del vašega popotovanja mogoče skozi 
to letošnje leto. 
 
Ali veste, zakaj se jim zahvalite? 
Ker so ravno tako filter kot vaši lasje! Enako. 
Saj veste, lepota se prične v vas. In ko vi lepoto oddajate, jo tudi sprejemate. 
 
OBHAJANJA V ČASU OD 29. DO 30. DECEMBRA 2018 
 
Nekako v času devetindvajsetega, tridesetega Bomo obhajali tudi Sami. Obhajali Bomo 
vse, ki ste danes tukaj prisotni. 
 
In ne le to! 
Obhajali Bomo vaše drage, vse tiste, ki so vam blizu, ki so vam znotraj, v vašem srcu. In 
Bomo, kar Smo danes že ustvarili, ustvarili posebno membrano, skozi katero Bomo 
olajševali, razblinjali, razbremenjevali in dejansko marsikomu tudi pomagali. 
Ne Bom dejal, da boste vsi morda čutili Naš razcvet v trenutku, ampak lastno osvoboditev in 
olajšanje marsičesa pa zagotovo boste. 
 
In skozi to membrano, ki Smo jo danes ustvarili, Bomo tudi vam podarjevali neke 
svetlobne niti oziroma Smo jih že, kot kalčke, ki se bodo spustile znotraj, skozi vašo 
Vrhovno čakro, skozi vašo energijo, vse do vašega zasnovnika, da boste skozi to pomoč, 
skozi to energijo ves čas nekako želeli, hrepeneli in se spomnili, kdo pravzaprav ste. 
 
Saj veste, vsi ste iz strani Svetlobe. Vsi ste znotraj ljubeča bitja. Vsi ste tisto nekaj, kar Mi 
rabimo, da vi pridete med Nas. Kajti, enako se z enakim povezuje. To si zapomnite! 
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V ČASU PRAZNIKOV SI PRIZNAJMO, DA SE IMAMO RADI 
 
V času praznikov, ko se boste morda ustavili ali malce bolj na sebe pogledali, si v sebi, 
znotraj sebe priznajte, da se imate radi. Ampak ne z praznimi besedami! 
Kot bi pogledali v lupino telesa, poglejte na sebe, poglejte v svojo globino in se zahvalite 
sebi, da ste, to kar ste. 
 
Skozi to se boste zahvalili Življenju. Skozi to boste dojeli, da Življenje zna biti popolno in 
čarobno. 
 
Tako kot je čaroben čas, v kateremu se danes nahajamo. 
Zato Smo se danes odločili, da namesto drugega dela, ga Bomo malce preuredili, Bomo za 
vas naredili obhajanja. Bomo za vas in za vaše drage naredili tisto nekaj, kar bi Energijo 
porabili, če bi nekako odgovarjali na vaša vprašanja in usklajevali ta proces. 
Zato Smo se odločili, da Bomo danes, tako, kot si boste vi pričarali praznični čas v čarobnih 
lučkah, Bomo Mi s hvaležnostjo kasneje tudi peli hvalnico vam, da sodelujete z nami. 
 
OD 15. DECEMBRA DO 31. DECEMBRA 2018 SE VSAKO NOČ ZAHVALIMO SVOJEMU 
ŽIVLJENJU  
 
Jaz Bom dejal takole: 
Vsako noč, od današnjega dne dalje, samo za trenutek pomislite – Življenju recite HVALA. 
Ampak iz notranjosti. Prav danes pričnite, pa vse do devetindvajsetega, do tridesetega, 
morda do enaintridesetega, ko se zaključi ta vaš praznični čas ali pa ta koledarski čas.  
Boste videli, kaj boste sprožili. 
 
V vas, znotraj vas, se bo zbudila iskra Ljubezni. Ampak zato, ker boste ves čas zavestno 
pogledali na sebe in dejali: »ŽIVLJENJE, HVALA. HVALA, DA SEM TO, KAR SEM.«  
 
In počasi boste postajali hvaležni. Skozi hvaležnost boste spoznali sebe. Skozi to boste 
začutili lastno moč preoblikovanja in zmage, predvsem pa regeneracije svoje notranje 
energije. 
 
Kajti vaša energija se regenerira skozi vašo lastno ljubezen, ki jo oddajate. 
Lastna ljubezen prične poganjati novo energijo regeneracije življenjske energije. Življenjsko 
energijo pa rabite, da se telo postavi, da se vi zacelite, da se najdete, da pričnete biti srečni 
in ne nesrečni. 
 
Le vsako noč, trenutek pomislite in se zahvalite iz notranjosti. 
In drobtinica na drobtinico, bo aktivirala moč notranje energije. 
 
V nekaj dnevih boste počasi ustavili svoj čas, boste začutili, da se znova regenerirate. Skozi 
notranjo energijo boste začutili, da počasi čutite hvaležnost, da skozi to zaustavljate počasi 
čas. 
Kajti, v naslednjemu letu boste skozi te drobtinice začutili, da imate lastne vajeti v rokah 
lastnega življenja. To pa rabite! 
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31. DECEMBER – ČE NIMAMO NIKOGAR OB SEBI, SE OBJAMIMO IN ZAHVALIMO BITJEM, KI 
SO Z NAMI 
 
In v zadnji noči, zadnjega dne, vašega koledarskega dne – če nimate nikogar ob sebi, 
stisnite sami sebe in se zahvalite bitjem, ki so, da so, da ste danes to, kar pravzaprav ste. 
To je tisto, kjer boste čutili, da nikoli in nikdar niste sami. 
 
Če pa boste ob sebi imeli ljudi, s katerimi se boste poveselili, pa se spomnite na to, da ni 
potrebno čakati le na zadnji dan ali praznični čas, da se lahko podružite in objamete, 
ampak si takšen čas naredite vsak dan! 
Če nič drugega, morda enkrat proti koncu tedna ali meseca. Ne rabite čakati celo koledarsko 
leto, da si lahko iskreno zaželite, voščite ali pa izrazite, da se imate radi. 
 
Ampak, ne uporabljati besedo »RAD«. Uporabite besedo »LJUBIM TE«. Izrazite se. Če nič 
drugega, recite: »HVALA, DA SI.« Ampak iz srca, ne prazne besede. Tako boste lahko 
naredili marsikatere spremembe znotraj sebe in družine. 
 
In ne le to! 
Če boste imeli ob sebi ljudi, s katerimi ne boste srečni ali pa boste čutili, da venite in da 
vam ne daje to tisto, da bi lahko dejali: »Ljubim te«, pa pomislite: »Življenje teče dalje. In v 
življenju dobim priložnost in možnost, da sem lahko to, kar sem. Da bom lahko najlepši 
cvet in da bom nekega trenutka ob sebi lahko imel najlepši cvet.« Ne glede na vašo starost. 
Ne glede na vaš spol. Ne glede na to, kar ste skreirali, da ste prišli do trenutka, tukaj in 
sedaj. 
 
NA SILVESTROVO SE ZAZRIMO V NEBO IN RECIMO HVALA – AKTIVIRALA SE BO NOTRANJA 
NITKA IN BOMO ČUTILI, KAJ POMENI BITI DEL NEBA NEBÁ TUJEGA SVETA 
 
Ker, čisto na koncu, boste v zadnji prelomni noči, ko si boste segli v oči oziroma v dlani in si 
pogledali v oči, da Bom pravilno prevajal, da Me ne bodo za ušesa, pomislite na Nebo. 
Poglejte v Nebo in iz notranjosti recite HVALA. Takrat se bo aktivirala notranja nitka, ki 
Smo jo podali za vas, da boste čutili, kaj pomeni biti del Neba Nebá tujega Vsegá.  
 
Jaz pa Bom za konec, predno boste nadaljevali, še z nekaterimi kratkimi delčki le dejal: 
 
V čast in v hvaležnost in v ponos Mi je, da Sem lahko eden izmed Tistih, ki do vas in med 
vas Zmorem in Zmoremo, skozi Mene ali v sistemu, v matrici, v kakršni Smo jo uspešno 
postavili, prenašati Znanje, Veličino. In predvsem, vsak trenutek Sem hvaležen, da Sem v 
Življenju, da Sem v Popotovanju in da vam Bom lahko nekoč močno stisnil rokó, vas 
vzdignil in objel in dejal: »HVALA, DA SI TO, KAR SI.« Ker takrat boste znova doma. 
 
Lepo, lepo pozdravljeni. 
 


