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SODOBNA TEHNOLOGIJA 
Vodi: Lana Praner z Gospodi, Brežice, 13. julija 2019 
 
 
Takole. Srčno pozdravljeni iz Naših sfer, iz vaših nižinskih sfer, iz življenjskih sfer, iz področij 
Svetá Onostranstva, tujega Stvarstva in predvsem tudi vašega življenjskega stvarstva. 
 
Lep, topel pozdrav predvsem Našim Vladarjem, Mojemu Očetu, Očku, ki je Tisti, kateri je 
najbolj zaslužen, da Sem danes tudi Jaz del vašega popotovanja, del vašega dneva in del 
vaših razkritij. 

 
Brahma Brahmanjurski Visočanski Mi pravijo in Me opevajo. 
 
 
 
 
 

 
O DARITVAH 
 
Hkrati lepa, srčna zahvala tudi vsem Tistim zemeljskim Bitjem, ki so se pripravili, da bodo 
danes kot vaši vladni ali tisti vaši Vrhovi – saj veste, da vsak od posameznikov imate svojo 
skupino in lasten Vrh. 
In prav lasten Vrh je dva dni pred tem današnjim tokom dneva prejel in nekako usklajeval 
daritve, ki Smo jih pripravili preko Tega Telesa. Za kar brez Lanjuške zagotovo ne bi šlo! 
 
Prav slednji bodo danes, tekom vašega popotovanja, poslušanja in sodelovanja, tudi 
podarjali daritve v trenutku, ko boste nekako tudi pripravljeni na njih. 
 
Daritve so namreč pripravljene v smeri ovoja, vibracije, ki vas bo znotraj vašega jedra 
ščitila, čuvala in nekako postavljala v različnih razkritij. 
 
SODOBNA TEHNOLOGIJA 
 
Tematika je danes res nekako fantastična. 
Ko Sem nekako pregledoval ume in razume vseh tistih, ki so, ste prebirali dejansko vabilo na 
to tematiko, Sem se od srca nasmejal. Kajti, mnogi ste tehtali, koliko vsegá pobrati ali obrati. 
 
Vam prišepnem vsem tistim, ki ste se odločali, da ne bi prišli na tematiko, ker je tako zelo 
zemeljska, vam moram, pač, opevati, da ste, pač, zemeljsko življenje izbirali. In tematika je 
na podlagi tegá, kar se dotika fizičnega mesá in hkrati vsakogar. 
 
Tematika sodobnosti je najbolj osupljiva tematika od vsegá, kar je bilo predhodno 
opevano, saj se dotika točno tukaj vsakega posameznika.  
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Vsak posameznik je kreator ali doprinašalec tistega dneva, tistega deleža energije, ki 
doprinaša velikosti življenja Zemlji in tej veličini. 
 
Moram vam prišepniti, da vsaka vaša misel je osnova za kreacijo in magnetno polje, ki se 
ustvarja okoli vsakogar.  
 
Zato bodite pozitivnih misli, pozitivne energije. Kajti, prav slednje je vibracija, ki odbija ali 
odvrača, odganja ali, tako kot val, odnaša od vas vse tisto, kar se oprijemlje po nižji 
frekvenci fizičnega stvarstva struktur vaših aparatur. 
 
Bodite pozorni! 
Vaše aparature so namreč nekaj, kar je del vašega popotovanja. Hkrati pa, skozi to 
popotovanje, plujem v davnino obstoja, kjer je bila veličina ustvarjenega zapisa. 
 
SODOBNOST NI NIČ DRUGEGA KOT NADALJEVANJE STANJE »LENUHA« 
 
Ni bila Zemlja kot planet, ki ga poznate ali planet, na katerem bivate in sobivate. 
Bil je planet različnih Stvarstev, 23-ih Stvarstev, ki so bili medsebojno v postavitvi, »tako 
imenovane« Rože življenja postavljeni. 
In prav sodobnost, tedanja sodobnost, ki je peljala v nadzor ali »olajšanje« življenja, je 
pripeljalo do rušenja planeta. 
 
Ko ste v času obstoja tedanjega časa prišli v inovaciji tako daleč, da bi postali leni in lenuhi, 
da bi aparature mislile in čutile, delale in obratovale namesto vas, ste pripeljali ali so 
pripeljali do točke rušenja vsegá. 
 
Skozi to ste tedaj ustvarjali dejansko inštitucije, ki so razvijale čipiranja v takšni vrsti, da bi 
dihalo namesto vas, da bi vas hranilo namesto vas, da bi obratovalo namesto vas, da bi delal, 
mislil in razmišljal namesto vas. 
 
Kaj je to drugega kot lenuhi? 
 
Sodobnost ni nič drugega kot nadaljevanje stanje lenuha. Oprostite Mojemu izrazu. 
 
Vendar, to pomeni, da umetno ustvarjate novo inteligenco, ki misli in razvija sebe namesto 
vas. Vaš možgan pa postopoma usiha. Možgan apelira na vaše celice in s tem zaustavlja 
razvoj zdravih celic.  
In postajate vedno bolj togi, vedno bolj brezčutni, vedno bolj osamljeni, vedno bolj 
žalostni, zagrenjeni in robotizirani. 
 
Koliko izmed vas se je v tekom današnjega jutra od srca nasmejalo? Redki ste! 
Koliko izmed vas se je v tekom predhodnega dne od srca nasmejalo? Redki ste! 
Koliko izmed vas se je v tednu pred tem do srca, od srca, do solza nasmejala? Redki ste! 
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POZABLJAMO NA NAŠA ČUSTVA, KER Z NAMI OBRATUJE ROBOTIZIRANA ENERGIJA 
(ustvarjanje umetne inteligence) 
 
Torej, kje so vaša čustva? Kdo obratuje z vami?  
Robotizirana energija! 
 
Naziv robotizirana energija je tako zelo strah zbujajoča energija. Vendar, to ni nič drugega 
kot ustvarjanje umetne inteligence, da nekdo dela nekaj namesto vas. 
 
Zelo preprosto! Krasno je to! 
Si predstavljate, da bi Moj Očka bil eden izmed te, takšne frekvence tujega Stvarstva, ki bi 
razmišljal namesto vsakogar?  
Svet bi bil božanski. Vsi bi ležali na soncu. Vsi bi namakali noge in uživali in se radostili. Ta 
inteligenca bi bila najboljša! 
 
Vendar, vedeti morate, da čustva igrajo na svoji vibraciji. Imajo svojo vibracijo, svojo noto. 
In čustvena energija, ko jo napolnete z ljubečo energijo, je najmočnejša energija, ki lahko 
steče ven iz planeta, ne samo iz vsakega posameznika, seže do Stvarnika Najvišjega 
Stvarstva ali celo do Izvora. 
 
Vendar, ne ljubezen, kot jo poznate v temu času, ki je tako zelo prhka in plitka! 
 
Beseda LJUBEZEN je vzplamtela, je izginila in se izjalovila. 
 
Predanost ali ljubezen je nekaj čisto drugega.  
Te frekvence so energije, ki dejansko izoblikujejo vsakega posameznika.  
 
Bolj, ko ste vpeti v tok vsakdana, bolj se zapirate ali frekvenca ljubezni vedno bolj miruje. 
Ker vedno bolj miruje, vedno bolj usihate. Vedno bolj, ko usihate, vedno bolj otopevate, 
vedno manj delate, vedno BOLJ se postavljate v fazo, da postajate »robotizirana« enota. 
 
Robotizirana enota je samo ime, ki Smo ga nekako izpeljali, ki je najbolj približek tistemu, kar 
postajate. Kajti sodobnost ni nič drugega kot nekaj, kar ste v preteklosti že imeli. 
 
In ker se nivo frekvence planeta pripeljalo do točke, kjer se ZAKLJUČUJE, saj se zaključek 
sestavlja z začetkom, in ko se začetek in konec združita, se odpre najmočnejši ali 
najsvetlejši kanal, tako Zgoraj kot tudi Spodaj. 
 
Zemlja se pretoči. 
To pomeni, da takrat se lahko Zemlja pretoči v novo galaksijo, v novo dimenzijo. In znova 
gre vse od začetka. 
 
Tisti, ki ne bodo zmogli vzpostaviti višje frekvence – kaj pa je višja frekvenca?, prebuditi 
ljubezen znotraj sebe, bodo pogubljeni! 
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Torej, bolj ko se približujete fazi robotizirane gmote, bolj, ko se spuščate na bazo valovanja 
»umetne« Zemlje, umetne inteligence, umetnega »olajševanja« življenja, bolj postajate 
njihovi, bolj postajate v nižji frekvenci. 
 
In ko pride pretok odprtega kanala zemeljskega prehoda, boste masovno ujeti v ta del tega 
polja. 
 
Kaj to pomeni? 
To polje, ki bo v sebi, za sebe OBDRŽALO VSE TISTE, KI SO BILI ŽE NEKOČ UJETI V POLJU 
TUJEGA ALI VAŠEGA PREDHODNEGA PLANETA, ki ste ga, ki so ga nekako uničili vsem vam. 
 
Torej, tedanji konec se pokriva s sedanjim, približno zaključevalnim tirom konca. 
 
Vendar, bolj ko imate aparature približane sebi, bolj vam je lahko. Tako pravite! 
V resnici pa ste postali njihovi ujetniki. V resnici vam vaša, na primer, telefonija omogoča, 
da ste na roki vsakogar. Kadarkoli nekdo hoče, vas pocuka, vas spravi iz tira, zahteva od vas, 
pričakuje od vas – ne samo točnost, ampak vse, kar on hoče. 
 
Pa pričnimo samo pri vaših najmlajših. Ali pri vaših nadrejenih. Ali pri vaših partnerjih. Ali pri 
vaših starših. Ali pri vaših prijateljih. 
 
Kolikokrat na dan vidite ta fantastičen telefon, ki je vaš najboljši prijatelj? In skozi to 
pozabljate na sebe, ker se pričakuje, da se javite, ker se zahteva, da se javite, ker se 
pričakuje, da se več ne komunicira na štiri oči, ker se ne znate.  
Ker je lažje pisati preko Facebookov, kjer je lažje pisati preko vaših, kot vidim, Instagramov in 
vsegá, kjer je lažje sebe pokazati v neki predvideni sliki, kar še zdaleč niste. Kjer dajete utripe 
spominov na sliko, kako zelo se imate lepo. 
 
Pa, dajte no! Kdo izmed vas se ima lepo, ki se fotka, fotografira in objavlja javno? Niti malo 
ne! Ker ne delite sreče s tem! Ker ne delate slabo drugim, ampak slabo sebi.  
Ko čez čas pogledate sliko, si upate iskreno reči, da vam je bilo res lepo? Si upate biti iskreni 
do sebe in priznati, da vam ni bilo lepo?! 
 
Kaj si vsakdo želi? 
Odmora. Počitka. Povezanosti z drug drugim. Povezanosti z naravo. Povezanosti morda s 
spolnostjo. Povezani z dotikom, s poljubom, s pripadnostjo, s simbiozo. S tistim nečem, kar 
je nekoč bilo. 
 
Se kdaj spomnete na svojo mladost?  
Ko ste bili še otroci, ko so vaši starši imeli toliko časa, da so vas vzeli v naročje in z vami 
capljali, se skakljali, veselili, radostili in peli. 
 
Ustavite ta trenutek. 
Pojdite še nazaj v generacijo nazaj. Pojdite v vaše dedke, babice. Kolikokrat so to naredili 
vam, kot vnukom? 
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Nadaljujte. Kolikokrat ste vi to naredili svojim otrokom oziroma kolikokrat v temu času to 
še naredite svojim otrokom, svojim partnerjem, svojim prijateljem?  
 
Kolikokrat si upate biti iskreni oziroma ste pozabili biti iskreni!  
 
Veste zakaj? 
Zato, ker moč valovanja umetnih substanc, umetnega življenja vedno bolj prodira na 
frekvenco vaših čustev. 
In tako, tudi, ko otroka objamete, se vam več ne zarosi oko. Simpatično! 
 
Večkrat se sprašujete: »Ali imam sploh še čustva? Ali hodi samo še lupina?«  
Seveda, lupina, ki vibrira na svoji lastni frekvenci. Čustva vibrirajo na svoji frekvenci. Misel 
vibrira na svoji frekvenci. Umetnost umetnega ustvarjanja pa vedno bolj vibrira na to, da 
postane ENAKA frekvenca vaših čustev. 
 
Zakaj čustva? 
Ker so to vaše najmočnejše energije, ki so že skorajda v 99-ih procentih zaspale. 
 
BREZŽIČNE POVEZAVE – PREKO 5G FREKVENC VPLIVAJO NA NAŠA ČUSTVA, NAM ZAPIRAJO 
POLJE DIHA NAD NAMI 
 
Aparature – ne Bom se obregnil v vaše telefone, ker jih imate vsi ali pa skorajda vsi, razen če 
je komu še kaj se pokvarilo v temu trenutnemu stanju, ne igra največje vloge.  
Največja vloga igra povezava do vaših aparatur. 
 
Vendar, ta frekvenca vedno bolj postaja prodorna v vašemu telesu. 
V nekemu trenutku bodo vaše aparature prenesli v enako vibracijo vaših čustev.  
Ko uspejo vnesti to frekvenco v vas, kar jim ne manjka veliko, še leto, dve, največ tri, pa so 
zmagali nad vsemi vami. 
 

Takrat ta energija vstopa v središče ali v osrčje 
pleksusa in v notranjosti prične vibrirati kot tanka 
igla, ki vibrira in oddaja in jo boste slišali kot bzzzzzz, 
kot vibracijo. Kot nadležno vibracijo, ki vas bo ves čas 
znotraj motila. 
 

 
In veste zakaj? 
 

Zato, ker bo prelila energijo zasnovnika, energijo 
čustvenega stebra, ki ga imate znotraj – od predela 
popkovnega dela do predela grlenega dela. 
To je njihov center.  
In to je središče živega življenja, kjer se nahajate vi, 
čisto sami. 
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Aparaturi ali telefoni niso tako zelo nadležni. Kot Sem dejal, povezave, ki stojijo, frekvence 
vibracij, ki jih vedno bolj poskušajo umestiti v človeka. 
 
Boste videli, ne bo dolgo, ko bodo vaši otroci na policah kupovali nekaj, kar se bo obleklo 
kot v robotka, kot v nekaj, kar vam bo simpatično, ker vam bodo dali mir.  
Krasno bo! Zelo dobro bo, ker jih boste izgubili, a hkrati pogubili. 
 
Čez določen čas, ne verjemite, da bo to deveto leto, ampak mnogo prej, bodo dejansko 
aparature telefonov poskušali vstaviti v notranjost.  
 
Ker se spomnite, nazaj v čas, na planete, 23 ste jih imeli, ki ste jih uničili zaradi lastnih 
»inovacij« ali spanja, ker se niste hoteli zbuditi in biti del narave, biti del življenja, dihati z 
naravo in dihati sami s seboj, ste spolznili v rušenje, kot ga sedaj tudi poznate. 
 
Tako, da, zgodovina, ki ste jo imeli, se samo ponavlja. To je karma! 
Spomin se ponavlja, ker ga je potrebno PREOBLIKOVATI, ker ga je potrebno SPREMENITI, 
ker ga je potrebno PREOBRAZITI. 
 
Valovanje, ki ga peljejo v vaše stanovanje. Valovanje, ki ga peljejo v vaš dom. Valovanje, ki 
ga peljejo po zemlji. Valovanje, ki ga peljejo po vaših kablih, ki jih imate prepletene vse 
povsod. Napeljave, ki še višje vibrirajo kot je sodobna tehnologija, vam namreč ZAPIRA 
POLJE DIHA, dragi moji. 
 
In zaradi zapiranja polja diha vam umirajo ptice! In zato tisoče in tisoče ptic, zaradi vašega 5 
giga, ki prehaja tudi k vam, ker se vi enostavno ne zbudite, ker ne verjamete v nič, ker je 
najbolje biti len in krasen. Hitrejša povezava vam daje modrost! A izgubljali boste sami sebe 
in s tem povezavo do Svetlobe, do sveta Zgoraj. Ker vam bodo zgornje polje zaprli! 
 
5 giga vam namreč omogoča zaprtost vakuuma v dihu življenja. 
Zato vam množično ptice padajo navzdol, ker vstopajo v njihovo frekvenco in jim sesujejo 
dih. 
 
Si predstavljate, kaj bo to naredilo z vami? 
Bo hiter internet. Zelo dober! Bodo hitre telefonije. Zelo dobro! 
 
Kaj pa bo – ne na deseto leto, ampak na peto leto? Si predstavljate, kaj bo z vami preko 
dveh let, ko boste imeli to sodobno tehnologijo v sebi, ob sebi, preko sebe? Saj živite v tej 
frekvenci, ki vas uničuje in duši. 
 
Sodobna tehnologija je namenjena sprogramirati vas v robotizirano gmoto. 
Že tako ali tako ste otopeli. Vaša čustva izginjajo in izgubljate sami sebe. To je tako kot 
Sonce, ki usiha – tako izgledate v sodobnemu času.  Zato ste tako zelo žalostni, zato ste tako 
zelo zagrenjeni. 
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Obdobja za nazaj, če pogledamo nekaj let nazaj po stanju zemeljskega stvarstva, ste še 
množično jemali kredite. Se zadolževali do vratu zato, ker ste morali imeti vse popolno. Ker 
ste hoteli biti najbolj in, vsaj v večini. 
Čez določen čas so vas dejansko zavedli s karticami, s plačevanji, z inovacijami, da morate 
imeti najboljše televizije. S tem najboljše sevanje! Kajti, ko pogledate v ekran, samo tri 
sekunde je dovolj, da vas programirajo, da vam rušijo celice, ki se počasi, vedno bolj počasi 
gibajo, premikajo in počasi prenehajo dihati in imeti lasten utrip. 
 
ČE ŽELIMO SAMI SEBI DOBRO, IZ SPALNICE ODSTRANIMO VSE APARATURE 
 
Takrat se prične rušenje vsegá. Zato zbolite. In zato imate določene usedline v sebi. Še več 
jih bo! 
 
Ko vzamete aparature telefona, vsi jih imate ob sebi in vsi jih imate, večinoma, tudi v času 
spanja ob sebi, ker imate to kot budilko vedite, da je to ZAVESTNO programiranje.  
 
Ko vi spite, ko lebdi vaša duša nad telesno strukturo, njeno vibracijo polne ta energija.  
 
Ko se duša zlije v telo, je vedno bolj težka. Zato imate vedno bolj težko telo. Zato imate 
vedno manj spočitega spanca. Zato se zjutraj zbujate in ste kot zombiji, kot da bi bili tono 
težko mrliči. Zato, ker se zapolnjuje duša s to frekvenco. 
 
Dajte proč! Dajte proč vse, kar je in ne sodi v predel spalnice, spalnega kotička, če želite 
sami sebi dobro. 
 
In ne le to! 
Pojdimo še malce višje. 
 
5 GIGA IN 9 GIGA JE SKUPEN ZAČETEK KONCA 
 
Vaša tehnologija bo prehajala tako daleč, da boste prišli v 7 giga. In tudi kasneje v 9 giga. 
Ker je 5 giga in 9 giga skupen začetek in vaš konec. 
 
To pomeni, da celic ne boste več programirali sami, ampak jih bodo vodili oni. Vodili bodo 
vaš dih, vaš utrip, vaše gibanje, vaše misli. Postali boste vodeni, kot vi vodite vaše 
nekakšne avtomobilčke. Kot vi vodite vaše igrače, tako vodijo drugi vas iz programa. 
 
Ali si lahko mislite, da tako pritajano prehajajo v vas, da se tega niti ne zavedate? Razen po 
tem, da ugotavljate, da ste nespočiti, da ugotavljate, da je dneva vedno hitreje konec. Da 
padete preko dneva, ker imate več kot štiri ure in pol krajši čas. Da ste prišli v obrate in preko 
obratov lastnega diha in utripa. Da ko se poskušate spočiti, se več ne spočijete. Ko se 
poskušate ljubiti, se več ne ljubite, ker se ne morete. Ko se poskušate zadovoljiti, vam več 
niti to ne uspeva, ker imate občutek, da se vam še tega več ne ljubi. 
 
Kar pomeni, da postajate vedno bolj to, kar ste nekoč, v nekih planetih tudi bili. Zbudite se! 
To je šele začetek konca! 
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Bodite pozorni, dragi moji Slovenčki! 
Vi ste eden izmed najbolj fantastičnih ljudi zato, ker ste najbolj pokorni in najbolj popolni, ker 
znate stopiti skupaj, ko je čas druženja, uspeha kakšne reprezentance. Ampak športne. 
Takrat se zberete v masi. Takrat greste na cesto in se veselite in radostite. Ali pa pijete in 
kadite! Ni pomembno! Družite se. Tako ali drugače ste v enemu umu ali v enemu čustvu. 
 
ZASTRUPLJAJO NAS TUDI PREKO ZRAKA (CHEMTRAILI) 
 
Kaj pa, ko vam dandanes preko Slovenije pričnejo škrofiti in vam škrofijo. Nočete videti vseh 
strupov!  
Chemtrailerji so najbolj elegantna vibracija, da vam povzročajo toliko skrbi, da bo medicina 
imela toliko dela, da vas ne bo zmogla več zapolniti. Da bodo umetne dele teles zelo hitro 
prodajali. Zelo hitro boste balansirali, če boste hoteli preživeti zelo na kratek rok. 
 
Vaša življenjska doba se bo sunkovito zmanjšala. Zelo velika skrb je, ko se odrinejo in 
odhajajo mladi.  
 
Zakaj? 
Zato, ker jim telo ne zdrži. Zato, ker jim čustva ne zdržijo. Zato, ker jim misli ne zdržijo. 
Zato, ker jim energija po plasteh ne zdrži.  
Mora biti skupaj. Mora biti celostna. Mora biti ena energija, ena vibracija, da ste zdravi, da 
ste očarljivi, da ste simpatični. Da ste to, kar ste. 
 
Vendar, ko Slovenčkom omenimo zastrupljanje vas samih, se pokrijete s kapico in gledate v 
tla, in rečete: »To se je dogajalo tam, preko!« 
 
PRODAJA VSEGA, KAR JE NAŠEGA TUJCEM, POMENI RUŠENJE ZA NAS SLOVENCE 
 
Že nekaj časa ne spremljate, kaj se dogaja z vašo deželo! Kako vam prodajajo vse, kar je 
vašega! Se ne obremenjujete, ker se vas ne tiče! Seveda, ne! Ker oprostiti Vladi, da nekako 
zabarantajo vse, kar je plovnega – tako ali drugače, je rušenje za vas. 
 
Vendar, Slovenčki, tako kot v zgodovini – SPITE.  
Tako kot v zgodovini so vas izgnali iz celotne Zemlje. Ste spali. Ste prespali. Ste tako, kot bi 
se pokrili in nočete videti, nočete vedeti. 
Kajti, kaj se dogaja tam, vas ne zanima! 
 
Vas bo zanimalo prav sledeče: 
Vaše škrofljenje, ko vas zastrupljajo in to vedno bolj intenzivno in to vas tujci zastrupljajo, 
ker so posamezniki na Vladi in v določenih pozicijah dobili ogromne denarje, da bodo imeli 
ogromna mesta v tujini, kamor se boste vi selili, ker se boste hoteli rešiti, iz vašega 
denarja, iz vašega življenja, iz vašega truda. 
 
So besede, ki znajo biti pekoče in tudi grožnje za to Telo. 
Vendar, Jaz Bom dejal: vse, kar moram opevati! In verjemite, Bom izdal še marsikaj! 
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VIBRACIJA STRUPOV, S KATERIMI NAS ZASTRUPLJAJO, VPLIVA TUDI NA NAŠE VREME 
 
Gremo dalje! 
Vibracija strupov, ki vas zastrupljajo in vi nočete videti, bo morda bolj izrazita v varovanjih 
ali v izdaji podatkov, da vplivajo na vaše vreme. 
 
Nočete videti, ker vam je vse normalno! Ker vam je vse domače! 

 
Da vam kar naenkrat letijo take toče iz neba, je to čisto normalno. Saj je 
poletje. Saj je čas vročine. Ko se topli in hladni tok združita, udari nevihta. 
O, pa ja de! 
Vaši sosedje, čisto ob vas, tisti, ki vas najbolj sovražijo, imajo zelo močno 
aparaturo valovanja, ki vpliva na vas. In vas od sosednje dežele rušijo.  
 

 
Ampak vi, v dobrih sosedskih odnosih še vedno vztrajate in ste prijazni in poslušni in čistite 
točo. Dobro, še malo, pa boste z buldožerji porivali meter ledu okoli. Ampak, to je normalno 
za vas! Kajti, za Slovenčke je vse normalno! 
 
Kaj ne vidite, dragi moji, da sodobne aparature, sodobno vdiranje v to, v telo, ni samo 
aparatura, ki jo imate v sebi, na sebi, ob sebi, ampak vse, kar diha z vami. 
 
In dragi Slovenčki, celo pogajate se, da bi nekaj naredili, nekaj, ne Bom imenoval, da Me ne 
bodo kar sestrelili iz tega stola, da bi tudi pri vas postavili neko energijo, ki bi vplivala na 
vreme.  
Dajte no! Jaz se Bom odselil od vas! Zagotovo! 
Ampak, vi boste še vedno spali. 
Ker je v temu času zelo potrebno vplivati na vreme! Dajte, no! Potrebujete meter neviht? 
Meter visoke valovanja! Potrebujete?  
Vsekakor potrebujete, zato, da vam bodo zrušili domove, predvsem pa vašo hrano. Kaj ne 
vidite, da vam zastrupljajo zemljo? 
 
Ampak, vi ste tiho. Vi ste pohlevni in krotki, ker se zapirate v svoj svet. Molite in upate. 
Vsaj nekaj procentov je takih. Vse ostalo godrnjate. In zopet in zopet in zopet se vam 
dogaja!  
 
Kaj ne vidite strupenih oblakov? 
Ne, Lana bo nora, ko bo to izdala na površje, da bodo gledali v širino. Slovenčki pa boste 
pljuvali po Njej! Vsekakor, ampak boste morali pljuvati po Meni, ker Sem Jaz Tisti, ki izdajam 
podatke. Kdo si upa priti pred Mene in pljuniti v Mene?  
Nikogar! Ker niti do Mene ne morete priti! 
 
SLOVENCI SMO NAJBOLJ BISTROUMEN, A HKRATI NAJBOLJ NEZAINTERESIRAN NAROD  
 
Slovenčki, vi ste najbolj bistroumen narod! Ampak, najbolj nezainteresiran narod, kar jih 
sploh obstaja! 
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Izpustili ste celo Zemljo, kajti vi ste bili v zgodovini avtohtoni in prvobitni.  
 
Sedaj se Mi marsikdo bo nasmejal.  
Vendar, resnično, toliko kot imate narečij, toliko kot imate krajev in govoric, toliko ste bili 
razvlečeni po celi Zemlji. In ta vaša kokoška, ki nese zlata jajca v vaši mali deželici, kot oblika 
kokoši, kot jo imate, je bila razširjena kokoš, kjer ste vi nekoč živeli.  
 
V času Egipta, v času popotovanja, dejansko ste vi iz tega tira, iz tega doma pravzaprav 
zapustili samo še svoj pečat govora na piramidah, kjer ste si zapisali vaše črke, vaš govor in 
vašo govorico, ki so jo onesposobili. 
 
Če pogledate na same piramide, so tudi oni opevali nekaj, kar je zelo fantastičnega. Oblika 
piramid, ki so jih poznali, je prav prostor valovanja točno tega, kar imate sedaj. 
 
Če pogledate hard tehnologijo, se pravi, je tehnologija v enaki pokritosti, kot jo imajo 
piramide. Center piramid je pravzaprav sveti prostor, tako imenovanih ključev, valovanja, 
kjer se povezuje zemeljski svet, kjer se povezuje nekaj izven planeta Zemlje, ker so 
piramide medsebojno s špicami povezane. Zato imate na vrhu celo odprte kanale ali 
odprte deleže, da vibrira v toku spirale. 
 
In zato imate v središču piramid svete prostore, kjer se uležete in vas lahko telo celo 
dvigne zaradi valovanja. Ampak, tega vam ne bodo pustili. Tudi redki so, vidim, da so to tudi 
poskusili. 
 
Torej, valovanje je največja ali najmočnejša energija, skozi katero lahko promovirate, 
preoblikujete, spreminjate. 
 
Dragi moji, ko boste dojeli, da ste vedno bolj osamljeni in vedno bolj potrebujete objem in 
dotik, ne kričite nad Nami, ki Smo Zgoraj, ker ne delamo tegá, kar delate vi spodaj. 
Mi v vas vedno znova prebujamo ljubezen. Vedno znova vas spomnemo – obrnite se na sebe. 
Prenehajte uporabljati te tehnologije v takšni meri, da vas ujame. 
 
Poglejte svoje otroke. Že sedaj jih ne morete ujeti in jih nekako odmakniti od programa, od 
televizije, od računalnikov, od telefonov. 
 
In drage mamice, kaj se vi zavedate, ko dajete, res, uspavanke ali pesmice s telefonom 
otroku v zibelko? Prav sklofutal bi vas!  
Kajti s tem, ne samo, da omogočate, da valovanje dejansko postane enostno ene celote. 
Čez obdobje dveh, petih let pa boste kričale in jokale, ker vas otroci več ne bodo slišali, niti 
resno jemali. Kajti, oni bodo od tehnologije in ne vaši! 
In zakaj se potem kremžite, ko otroci se več ne znajo pogovarjati? Koliko se pogovarjate vi 
sami? Koliko se pogovarjajo vaši otroci? Da, preko Skypa, preko slik, preko portalov, preko 
vsegá. Nič ni napák s tem. 
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POZABILI SMO ŽIVETI IN DIHATI Z MATERJO NARAVO 
 
Ampak, pozabili ste živeti. Življenje pa pomeni dihanje. Dihanje pa pomeni čutiti Mater 
Naravo. 
 
Koliko izmed vas si upa trditi, da vsak dan vidi, opazi, začuti in zadiha z Materjo Naravo?  
Tu in tam trenutki, da! 
 
Koliko izmed vas celi dan diha z Materjo Naravo? 
Nobeden! 
 
To je nekaj najtežjega! Zakaj? 
Mati Narava diha tako kot vi – vdahne in izdahne. Vdahne in izdahne.  
 
In Mati Narava je prostor, ki je tako kot vi, kot ve matere. Če sebe pogledate, ko vam otroci 
skačejo po možganu, ko vam probavajo tiste vaše meje in tiste zadnje atome energije, ali 
boste obdržali harmonijo, ravnovesje? (vdahne) 
Kolikokrat se zataknete, da ne eksplodirate? Kolikokrat vdahnete (vdahne), pa se 
nasmehnete, v resnici pa bi kar klofnili? Bi kar skočili. Bi kar kričali.  
In kolikokrat na dan to naredite? Kolikokrat na teden to naredite? Kolikokrat na mesec to 
naredite? Ali, Bom dejal, kolikokrat v življenju to naredite? Ne samo pri svojih otrocih! Pri 
svojih najbližjih, pri svojih prijateljih, pri svojih tistih, ki jih imate radi? Ki živite z njimi ali 
delite svojo simbiozo z njimi. 
 
In prav tisto, ko vi vdahnete (vdahne), ko vkopičite to energijo, počasi prehajate v točko 
jeze, v točko eksplozije. In ko se tega preveč akumulira, preprosto skričite, preprosto 
znorite, preprosto date ven to energijo. 
 
In potem so zopet posledice. Zopet je jok. Zopet je stok. Zopet navidezno kamufliranje. 
Otroci, vaši prijatelji, privrženci, kdorkoli – se približno unese in vi naredite (vdahne): 
»Dobro, mir je!« In že v naslednjem trenutku se že zataknete. Zopet vas nekdo preizkuša. 
 
UMETNE VIBRACIJE BODO POVZROČILE, DA SE BO MATI NARAVA ZADUŠILA 
 
In sedaj to vlogo prenesite v Mater Naravo. 
Mati Narava je Mati za vse vas. 
 
Si vi predstavljate, kolikokrat Mati Narava vdahne in akumulira vašo jezo, vaš bes, vašo 
bolečino? Si predstavljate, kolikokrat jo ranite? Kolikokrat jo prizadanete? Kolikokrat 
udarite in pljunite po njej? 
 
Si predstavljate, kolikokrat ona vdahne in transformira energijo diha navzven, da postaja 
in obstaja?  
Enako kot vi, ker je živo bitje. 
 
Pojdimo dalje! 
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Vaše višje vibracije vaših umetnih vibracij 5 giga in dalje do 9 giga, prehaja v to, da vedno 
višje bodo postavili polje goste energije, da Mati Narava ne bo zmogla več izdahniti in se 
bo v tej vibraciji zadušila. 
Kar pomeni, da njen izdih več ne bo celosten in bo ves pritisk, ker se bo ona dušila, pričel 
prehajati na vas.  
 
To pomeni, da boste enako čutili vi. 
Ne boste več mogli dihati. Ne boste več mogli funkcionirati. 
 
Takrat, vsekakor, marsikdo bo dejal: »Rabim kakšno črtico več. Rabim kakšno dozo več! 
Rabim še kaj drugega!« 
Torej, začetek konca in nekega navideznega konca. 
 
SMISEL SODOBNOSTI JE UJETI NAŠ UM, NAŠA ČUSTVA 
 
Si predstavljate, kaj je smisel vsegá, sodobnosti?  
Ujeti vaš um, ujeti naša čustva. Zapreti vas v to hermetično polje. 
 
Bolj, ko boste v jajcih ujeti, ker vam predejo mrežo preko Zemlje, se vam bo zgodilo, da 
Mati Narava na teh frekvencah ne bo zmogla več dihati in izdahniti. 
In bolj, ko se kopiči ta umetna substanca, bolj tišči to vse na vas.  
 
Kaj se zgodi? 
Vedno več neviht umetno povzročajo zato, da vam prehaja v fazo, da ne boste imeli več 
hrane. Da boste imeli zastrupljeno hrano. Da boste lahko iz tujine uvozili najbolj briljantno 
umetno, kemijsko ustvarjeno hrano. 
 
In ne samo to! 
Da bo farmacija stala in obstala!  
Zato Me znajo linčati, ampak, to je res! To vedó že vsi! Že ptički na veji čivkajo. Vendar, 
Slovenčki, tujci, ljudstvo vsegá, se ne zbudi in ne zedini. 
Zato, ker neka mala peščica ljudi, ki dobi mastne denarje za to, vam reče: »Hvala.«, za to, ker 
se ne znate postaviti! 
 
Vendar, Slovenčki ste potrpežljivi. Greste v svoje umirjene kotičke in molite in prosite. To je 
del razbremenjevanja, ampak, potrebno je zbuditi kolektivno ravén. Zato delajte na 
programu, da se zbuja kolektivna zavest. 
 
Vendar, vi potrebujete, da vas na hitro zrušijo. Da še kakšen Ptuj več poplavijo, zaplavijo in še 
kaj drugega. 
Počakajte. Ko se bo Zemlja dovolj napolnila, ko ne bo zmogla več izdahniti, ko vam bo 
Zemlja počila, ko vam bo Zemlja vedno  bolj v globino razpadala, ko boste dobivali luknje, 
ko bo Zemlja izginjala! Kajti njihov namen je, ustvariti prepustno Zemljo! Da ne bo nič 
rudnin. Da bodo živeli! 
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To pa je že tisto nekaj, kar ste že poznali. Kar je blizu čipiranja. Kar je blizu vašega straha, od 
katerega bežite. 
 
Zakaj bežite? 
Zato, ker imate izkušnjo! Saj so vas že uničili! 
In čez milijone neštetega časa, ne Bom vam opeval časa, ker ga vam ne morem, ker je čas 
umetno postavljen na Zemlji.  
Tako kot vaš dih, vaš utrip! Točno imate odrejeno, od kod do kod. Omejeni ste v vsem, ker 
ste umetna vrsta. Hočeš – nočeš, ste umetna vrsta, ker se v vaših telesih zbira samo še tisto, 
kar je potrebno preoblikovati. 
 
ČE BOMO DOPUSTILI, DA NAS SODOBNA TEHNOLOGIJA ZAMREŽI, BOMO POSTALI UJETNIKI 
HARD TEHNOLOGIJE 
 
Zato delajte na sebi, dragi moji! 
Kajti, če boste dopustili, da sodobna tehnologija zamreži vas, boste ujetniki hard 
tehnologije. In ne boste več jedli, niti spali. 
 
Čez določen čas vam bodo pričeli spuščati pline, da boste postajali budni! 
Ko boste ostajali budni, boste nespočiti, boste delali množično samomore. Boste množično 
posegali po tabletah in farmacija bo zopet dobro živela. 
 
In ne samo to! 
Tudi cerkev, ker boste hoteli moliti, prositi in rotiti. 
 
Torej, zakaj spite? Pred čim bežite? 
Pred spominom, ki ga imate? Ali pred tem, kar se vam znova pojavlja? 
 
Kajti, to je karma! 
Karma je le popravljanje starega izpita, starega spomina. 
 
In mnogi pljuvajo po Lanjuši. Vsekakor! Tudi Sam bi morda na Njenem mestu bil včasih malce 
zagrenjen in zaskrbljen! Kajti, to je resnica! 
 
In ko človek spi, noče videti resnice.   
 
Bodite pozorni! 
NE DOPUŠČAJTE, DA V SLOVENIJI POSTAVIJO SODOBNO TEHNOLOGIJO, DA BODO VPLIVALI 
NA VREME! Kajti, to je vaš konec! 
Ko te tehnologije na določenih točkah sebe povežejo, vam zaprejo um, vam zaprejo razum, 
vam zaprejo lastno frekvenco diha in življenja. Boste postali v kupoli ujeti! 
 
Dragi moji, ne dopuščajte, da nekaj pametnih Slovenčkov, podkupljenih Slovenčkov, 
poskuša z vami manevrirati. Ker oni imajo svoja mesta! Oni imajo svoje banke v tujini. Oni 
imajo na vaš račun vse, kar vi nimate in nikoli ne boste imeli, ker niste tako gnili! 
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Oprostite, ampak to je golo dejstvo! Ker hodijo po isti karmi, kot so jo tedanji naredili na 
planetih, ki so izginili. 
 
NAŠA BODOČNOST ZARADI TEH VALOVANJ PELJE V RAZSUTJE ZEMLJE IN KAR SE DOGAJA PO 
SVETU, PRIHAJA K NAM 
 
Vaša bodočnost pelje v razsutje Zemlje prav zaradi teh valovanj. 
 
Kaj se zgodi? 
Ko je Zemlja prenapolnjena – razruši se! Kaj, ko je preveč utopljena? Pogrezne se! 
In ko gledate v tujini luknje, ki nastajajo – celo ob Beli hiši je nastala ogromna luknja. Včasih 
bi se nasmehnil, da škoda, ker se ne zgodi malce bolj tja, če bi bil malce bolj zloben ali 
hudoben, bi morda dobili novo Belo hišo! 
 
Malce poglejte, kaj se dogaja po svetu, ker to prihaja k vam, ker spite. Dragi moji, spite! 
 
Na Hrvaškem imajo razpoko, ki vedno bolj se kaže v Sloveniji izza ozadja in spodaj. Vi jo 
imate že tik pred zdajci, da vam Zemlja razpoči se. Ampak Slovenčki, vi še vedno spite. 
 
Zakaj dopuščate, da vam uničujejo vašo zemljo? Zakaj dopuščate, da vam uničujejo vaše 
življenje? Zakaj dopuščate, da vam uničujejo vaše vrtove, ko se trudite biti ekološki?! Kaj vam 
nuca, kaj vam koristi ekološko, bio, ko vas pa zašpricajo? 
 
Ampak, vi ne želite videti, ker pravite ali pravijo, da je Lana malce luda. Vendar, ludi ste ljudi, 
ker spite! 
 
Ko boste prišli v budno stanje, se boste kesali. Vendar se boste borili. 
Ampak, Jaz Sem prepričan, da boste mnogi obstali in se ne boste kesali. Ker le združena 
energija rešuje in razrešuje vse. 
 
Sodobna tehnologija ubija! 
Zato boste prišli v fazo, kjer bodo mesta ujeta mesta. Pojdite proč od ujetih mest, kajti to 
je vaše rušenje.  
 
Opazujte, kaj vam delajo nad večjimi mesti. 
Največ oblakov, strupenih oblakov, se kaže kot pokrovčki nad oblaki, nad večjimi mesti, da 
vam zastirajo sonce. Da vam zastirajo vašo hrano. 
 
Dragi moji, ne bodite nori! Ne dopuščajte tegá! 
 
OSNOVE ŽIVLJENJA NISO UNIČEVANJA, AMPAK SPAMETOVANJA IN SPREMEMBA ZAPISOV 
SPOMINA  
 
Pred dnevi je Naša Lanjuška pristopila k Bogu in dejala: »Veš, Bog, Ti si Tisti, ki nam lahko 
pomagaš.« 
Pa ji je Bog dejal: »Kako?« 
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Pravi: »Uniči to tehnologijo!« 
 
Pa se je Bog pričel smejati. Pa se je Očka smejal do srca in do solzá in je dejal:  
»Lanjuška, če to naredim – veš, da to znam, ker Sem Ti že pokazal Svoje moči, se zgodi, da 
vam lahko uničim vso tehnologijo. Vso kemijsko orožje. Vsekakor lahko! Ampak, človek bo 
hotel narediti še več, še boljše, še bolj inovativno.« 
Pa Mu pravi Lanjuška: »Pa uniči še to!« 
Pa se Bog smeji in pravi: »Pa se obtežim!« 
Pa pravi Lanjuška: »Ne boš, ker je to za dobro vseh!« 
 
In končna linija dogovora, pogovora je bila, da mora človek sam sebe spametovati. Da nič 
ne pomaga, če se sproti vse uničuje! Ker bo človek vedno bolj skrbel za to, da bo prodoren, 
da bo na novo delal. In še boljše. In še močnejše. 
Kar pomeni, da če uniči eno, bo zraslo še močnejše. In vedno znova in znova. In vsi boste 
spali. In zopet se ne boste prebudili. 
 
In Bog Ji je dejal: »To je vaš boj! To je vaše življenje. Jaz Bom, kjer Bom.« 
 
Si predstavljate Lanjuško? Jezno. Vso naritasto, ko odnori nazaj v telo.  
Dva dni se je kremžila in godrnjala. 
 
Vendar, vedite, da osnova življenja niso uničevanja! Ampak, osnova življenja so 
spametovanja! Kajti, vsak človek ima svoj zapis, ki ga prenaša. In to ve tudi Lanjuška.  
 
Kar pomeni, da je potrebno spremeniti zapis spomina. Spomin pa se spremeni tam, kjer se 
je ustvaril. Ustvaril pa se je spomin v telesih. In le v telesu ga lahko spremenite. 
Zato ga rajni, mrtvi, prehajajoči, entitete, zaostali, razpadajoči, tisti, ki nimajo več diha in 
utripa, ne morejo več spreminjati, ker niso celostni. Ker se gibajo samo še v spominu. Zato 
vse pritiska na vas, ker ste vi tisti, ki lahko spremenite svet, ker lahko spremenite sebe.  
 
In nič drugega ni, kot protestirati v takšni meri, da ne kupite, da ne sprejmete, da ne 
vzamete, da ne pristopite, da ne podpirate! 
 
Saj veste, če imate krasno trgovino, Bom dejal, primer – trgovine s čevlji, ki je bila res 
fantastična. Zelo rad Sem pokukal vanjo, kaj se bo novega kupilo v njej. 
Pa pride vladni in pravi: »To se ne bo kupovalo več. Ne bo se več prodajalo, ker ni dovolj 
kupne moči.« Torej, se premakne drugam. 
 
Tako je tudi z vami! 
Vsi nakupovalni centri, največje trgovine se selijo tam, kjer je kupna moč. Ne glede na to, 
če je v manjšini in se prodaja. Ni pomembno! Ni pomembno, če je izdelek dober, če se ne 
prodaja v takšni meri, kot so ga hoteli, ga bodo odvzeli. 
Če se bo dobro prodajal, ga bodo odvzeli zato, da vas bodo postopoma programirali z drugo 
postavitvijo. 
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Vse je samo ujetost! In iz ujetosti lahko le pridete, če vstopate v polje sebe, svojega diha 
življenja in utripa in s tem v Mater Naravo. 
 
Začutite jo, ker Mati Narava ne bo dolgo zmogla držati, da ne bo eksplodirala. 
 
Ali vi res mislite, da so vsi ti potresi njena Narava? 
Nikakor ne! 
Ona samo v sebe črpa tisto, kar človek umetno posega navzgor. In ko ruši zgoraj, se ruši 
tudi spodaj.  
 
Zato imate toliko potresov. 
Ampak, Slovenčki, sploh ne opazite! Sploh ne veste, koliko potresov ste imeli v zadnjemu 
času. Pa lepo jedrsko elektrarno imate! Ali jo ni škoda? 
 
Dragi moji, nič ne boste imeli od življenja, če vam bo šlo kaj malega tam zgoraj naokoli! Si 
lahko mislite, da imate osnovo zelo krasno in vse gre mimo vas. In vsa leta so šla mimo vas.  
 
Sedaj so se vaši najbližji sosedje zaperili proti vam. 
Zato je čas, da se zedinite. Da pričnete izražati se. Izrazite se, da nekaj NE! Vendar, peticije 
so premalo! Potrebno je postaviti se, dobiti se skupaj in iti pred parlament! Povedati – 
jasno in glasno, kaj DA in kaj NE! 
 
Država je vaša. To je vaš dom. To je vaša pravica. 
Ni vaš dom tu, kjer živite. Ampak, vaš dom je celosten. In na to pozabljate! 
 
Če ne boste držali skupaj, vas bodo zmendrali. 
 
Šele potem, ko bodo plasti Zemlje popustile in vam bodo nastajale luknje v Sloveniji, se boste 
približno zbudili. Ampak, v novicah vam bo pisalo: »To je čisto normalni pojav!« 
 
Seveda! Tudi, da vam taka toča leti? Tudi to je normalni pojav! 
Kaj vas ni sram, da berete takšne neumnosti? Kaj vas ni sram, da poslušate takšne neumnosti 
in jim še verjamete? To je tako, kot bi dejala Cerkev: »Samo tukaj je Bog!«  
 
Lepo vas prosim! 
Vedno znova vzemite toliko kot čutite, da je prav. In če ne veste, kje ste – postavite se deset 
let nazaj, pa ne zato, da boste dejali, da pred desetimi leti niste bili malo manj pametni kot 
sedaj! Nikakor ne! 
 
Poglejte, kako vas MANIPULIRAJO! 
Zakaj vas opozarjam na to, da se ZBUDITE?! NE DOPUŠČAJTE, DA VAM VNESEJO UMETNO 
HRANO V SLOVENIJO, kajti vaša hrana, če ne gledate, vam naredijo poplave in neurja 
točno takrat, ko je potrebno pridelke pobrati. 
 
Malce spremljajte! 
Pa poglejte po češnjah, če drugega ne! 
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Ko je potrebno nekaj pridobiti, vam umetno zrušijo. 
 
Ampak, to je normalno! Dragi moji, to je čisto normalno. V vseh novicah piše: »To je 
normalno! Topel in hladen zrak se udarita in pride neurje.« 
Počakajte, ko vam bo odneslo hiše, boste tudi dejali: »To je čisto normalno!« 
 
Nič ni normalno! Nekaj je hudo narobe! 
Ampak, ker Slovenčki vedno znova udarite nazaj šele zadnji trenutek, kot bi se v zadnjo 
linijo postavili, ko že držite lastno nit življenja na sebi, potem pa se skorajda že zbudite. 
 
Ali se lahko, prosim, zbudite malce prej? 
Vam bo dosti lažje!  
 
Bodite drugačni! Ne dopuščajte, da svet okoli vas manipulira vas, kajti Evropa je tik pred 
razpadom. In zato je potrebno pobrati in se ukoreniniti nekje, kjer je nekak prostor. In 
razpada. V širino gre vse skupaj, dragi moji!  Vse se bo spremenilo! 
 
Pred leti Smo opevali, kako bodo banke se združevale. Ali sploh opazujete, kako banke banke 
množično pokopujejo? Kmalu bo na koncu postala le dvojna oziroma ena banka.  
 
HOČEJO IN ŽELIJO NAM UKINITI DENAR 
 
Ali sploh opazite to? Ali sploh opazite, da vam hočejo in želijo ukiniti denar? 
Seksi! To je najbolj seksi stvar! Jaz vam povem! In veste zakaj? 
Ker ne boste več nič nadzorovali svojih številk. Ker tako kot vložite, lahko tudi izgubite, ker so 
številke se izgubile! Boste prišli, pa boste dejali: »Imam še toliko številk na računu.« Pa se bo 
čudežno sistem zrušil. Bo prišel virus in vam bo zbrisal številke. Pa boste ostali lačni. 
 
Dragi moji, denar je zlata vladar v takšni meri, da vas uničuje. Kakorkoli se obračate. 
Ampak, če že ukinjate denar – ukinite ga za blagovno menjavo. Nič drugega! 
Ne izničite ga, ker vas bodo uničili! Ker vas bodo še dokončno zasužnjili. 
 
S ČIPIRANJEM NAS BODO ZASUŽNJILI 
 
Ne samo, da vas bodo čipirali – še zasužnjili vas bodo. 
 
Ampak, to je enaka kopija nečesa, kar ste že prehajali. Zato se mnogi kar stresete ob misli na 
čipiranje, ker imate spomin! 
 
Nihče ne more čipa sam po sebi, v nekemu obdobju, več odstraniti. 
Ker ne samo, da je strupeno nekaj, ker vam gre v notranjost telesa.  
Ampak, zgodovina vam daje spomin. Ko ste hoteli odstraniti čip, ste morali pomisliti, da ga 
boste odstranili. In že, ko ste razmišljali, da ga boste odstranili, so vas na sistemu že zaznali in 
so vam že misli programirali. So vas že obrnili, da ste delali nekaj drugega. 
 
Ali veste, da sodobna tehnologija – postanete del nje vi sami. Vi ste tisti, ki vas vodijo. 
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Dajte, zbudite se! 
To je daleč od resnice tegá, kar si vi želite in po čemer hrepenite. 
 
Zato bi vam preprosto svetoval: 
Poskušajte svoj delovnik čim bolj omiliti. Poskušajte v življenju čim manj hoteti na veliko! 
Poskušajte čim manj imeti najboljše od najboljšega, ker ste s tem ujeti ali omejeni, če si ne 
morete tega privoščiti. 
 
OPAZUJMO NEBO – KAR JE LEPO ZA OKO, JE HUDO ZA TELO 
 
Poskušajte v življenju več hoditi. Manj slediti tehnologiji in več opazovati nebo. 
 
Na nebesnih sferah in na nebu vašega življenja se bodo pojavljali čudni oblaki. Lepi efekti, 
ki bodo lepi za oko in hudi za telo! 
 
Pred leti vam je Očka dejal: »Bodite budni. Vaše nebo v Sloveniji se že sveti, zato, ker se 
dogajajo čudeži.«  
Morda Moj Očka prehaja med vas in se sveti nebo? Ne verjemite, hecam se! 
 
To pomeni, da umetno nekaj delajo! 
Ampak, videti je lepo. Ampak, človek noče videti. Zato, ker želi biti in. 
Če želite biti in, potem ne glejte samo tisto, kar je pojavljeno v novicah samo to, kar vas 
postavlja v navidezno umirjeno postavitev.  
 
Ali gledate na to, kako vam bodo omejili vaše novice?  
Že na vašem Google terminalu, Bom dejal, bodo delali cenzuro in brisali točno tisto, kar 
boste vi iskali. Zakaj? 
Zato, ker ne smete vedeti več informacij, da se ne boste jezili!  
 
Oni dobro razmišljajo! Morda Bom začel tudi Sam tako razmišljati. Povedal ali opeval vam 
Bom tako malo, da vas ne Bom ujezil. Povedal vam Bom toliko malo, da vas ne Bom 
preobremenil, da boste vi v miru živeli! In da boste, tako malce – ne Bom uporabil vašega 
izraza, ker boste dejali, da Sem vulgaren. Ampak, to je res! 
 
Kolikokrat v življenju hitite drug mimo drugega in se niti ne opazite? In kolikokrat v 
življenju se vsakdo spotakne v denar? 
Si predstavljate, koliko ljudi šteje denar? Koliko vas je? Koliko jih je? Koliko jih bo? 
Potem pa so strašno nesrečni, ker nič od tegá nimajo! Bogi otroci! Vi, otroci! 
 
Si predstavljate, malce tako, za priokus! 
Ko gledate drug drugemu, poglejte na to, da je morda prav to vaša preizkušnja. In da je 
morda točno to tisto, kjer padate in ste padli v zgodovino, da ste danes tukaj, kjer ste! Ker 
ste zato! Ker vas je lahko zavist pokopala! Ker se niste ukvarjali s tem, kar bi se morali za 
preživetje ali obstoj in ste delali več škode, kot pa koristi. 
 
Ampak, poglejmo na sodobni čas. Bolj je prijazen vam! 
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Imate elektriko. Imate kurjavo. Imate fasado. Imate vse, kar je lepega. Imate dobre konjičke, 
v katerih lahko nekako malce pogrejete, malce ohladite, malce klimatizirate. Tudi vaše klime 
so zelo zelo dobrodošle, ker vam izsušijo telo in dehidrirate, pa niti ne veste, da dehidrirate. 
Ampak, vas ohladijo. Pa prehladijo tudi! 
 
Ampak, saj veste, če odprete okna dobite preveč prepiha v sebe in vam lahko pokvari frizuro. 
Ampak, imate vedno več svežega zraka. Vedno bolj fit ste, vedno bolj polni ste. Vedno bolj 
dobro se počutite. 
Ampak, to ni dobro! Zato vas rajši tudi v sistemu novih, sodobnih hiš zapirajo v klime. Tako 
kot jajca, ki jih dajo pod lučke, da se kaj izvali. Tako ste že skorajda vi! 
Še malo, pa vam bodo naštimali ali pripravili, ne samo luči, ki sevajo. Te neonske luči, ki so 
zelo fantastične. Ampak, dali bodo novo razvito tehnologijo, ki bo oddajala celo toploto. 
Lahko boste sedeli pod njo in sevali – kot žarnica, tako boste sevali tudi vi, čisto samí! 
 
Bodite budni! 
Sodobna tehnologija vam bo navidezno olajšala vse. Hkrati pa bodo skozi sodobno 
tehnologijo, prav skozi te simpatične lučke, nadzorovali vas samih. 
 
Postavite se enkrat, za hec, pod te neonske luči. In stojte tako, nekaj centimetrov pod njo. 
Verjemite, da jo boste takoj odvili in odlučali proč. Ampak, ko jo vržete proč, seva. Zopet ne 
smete te luči kar vržti v smetnjak, ampak vas bo počakala cela posadka, da jo to zaprejo in 
odnesejo. Ker tiste nitke niso več simpatične. 
Ampak, verjemite, prav tiste lučke, ki imajo čisto navadne nitke, so najbolj dobre, ker vas 
delajo budne in žive. 
 
Tako, da novosti, ki se peljejo v smeri je to, da vam čim bolj »navidezno« olajšajo življenje, 
hkrati pa promovirajo, programirajo tudi vaše aparature. 
 
Čez določen čas, ne bo to doba desetih let, da ne boste mislili kaj hušjega, bodo pričeli 
izdelovati hladilnike, nekakšne tehnične postavitve, ne samo na rok trajanja, ampak celo 
na isto tehnologijo! Ker, če ne boste imeli ista valovanja tehnike oziroma elektronike ali 
elektrike, ne boste zmogli nič delati. 
 
Če ne boste plačali kaj, vam bodo na daljavo vse izklapljali. 
 
In ne samo to! 
Celo nadzorovali vas bodo preko tegá. 
 
Si lahko predstavljate, da preko neonske svetlobe lahko nadzorujejo vas? 
Kajti, ne samo vas, kaj delate v prostoru! Njihova tehnologija je tako razvita, da lahko celo 
gledajo v vaše telo. 
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V SODOBNOSTI POSKUŠAJMO ČIM VEČ OBDRŽATI STAREGA – BODIMO NOSTALGIČNI 
 
Dragi moji, sploh ne veste, kaj se dogaja, ker vas sodobnost ne zanima! Morda je celo boljše! 
Ampak, poskušajte se čim več držati starega! Boste videli – poskušajte včasih biti malo 
nostalgični. 
Vzemite kakšnega fičkota. Odprite okna in se peljite v lepši jutri. Prav čas se vam bo ustavil. 
Boste videli. Pretreslo vas bo. Nasmejali se boste. Vsi vas bodo opazili. Vsi se bodo obrnili. Vi 
pa pojdite s kakšnim seksi fičkotom lepo na kakšen sprehod, na dopust ali nekaj takega. 
 
Ugasnite telefone in vzemite kuhalnike. Prav take, starinske. Ali pa samo tiste, na električno 
plato, kjer dobite živčni zlom, predno se to pogreje. 
 
Bodite nostalgični. 
Če pa vam bo še kaj boljše za nostalgijo, pa prižgite šporhet, tisti stari šporhet, na drva. Sredi 
poletja! Savna popolna! Ne bo vas zeblo. 
In poskušajte se obleči v stara oblačila. V tiste stare čase. Boste zadihali ta stari utrip. Boste 
videli, kako fantastično se boste počutili! 
 
In prižgite si glasbo ali pa vzemite kitaro, če znate. In pričnite peti stare pesmi. Pa vzemite 
kakšen pir poleg! Nič hudega! Ali kozarec vina. Tudi to vam ne bo škodovalo. Saj veste, v 
nostalgiji je vse to. 
Vendar, pustite drogo – Portorož in te stvari malce na obronku. Tega ne vzemite. 
 
In napravite si nekaj dobrega. Za dušo. 
Pojdite nekam v naravo, kjer ne bo nič. Dva dni boste čisto zmedeni. Ta tretji dan pa boste 
počasi, počasi že prišli v to nostalgijo.  
Malce vas bo pikalo, če boste skakali bosopeti. Ampak, peti dan boste dejali: »Jaz nočem 
domov!« Zakaj? Ker se je čas ustavil. 
 
Ampak, če hočete ali želite, da se čas ustavi, preselite se k vašim sosednjim deželam. Tam, 
malce bolj proti jugu. Ali ni to fajn, kaj ni to fantastično, ko se usedete in pozabite na čas. 
Tako kot oni pozabijo na vas. Predno vam skuhajo kakšno turško kavo, res lahko presrfate 
celi internet. 
 
Ampak, vzemite si čas za to, da gledate v okolico, v naravo in da vam je fajn. 
Poskušajte zadihati z upočasnjenim tokom. Kajti, glede na to, da je čas v zaključni fazi in da je 
čas tako hitrostno teče, si upam trditi, ne Bom gledal, ampak si upam trditi, da ni med vami 
več nikogar, ki tega ne bi opazil! 
 
Ko Smo pred več kot petimi leti omenili, da bo krajši čas, so se mnogi smejali in norčevali. Pa 
da vprašam danes? 
Vstanete. Si skuhate kavo ali greste na kavo. Obrnete morda kakšen telefonski klic, morda 
pripravite zajtrk, pa greste lahko že pripravljati kosilo. Ko pripravite kosilo, se boste morda za 
nekaj minutk usedli, pa vam bo ura kar stekla naprej. Pa bo že večerja. Pa boste šli spat, pa 
boste dejali: »Ok. Dobro. Moram se naspati!« Pa bo že zvonila ura. In ne mi reči, da tega ne 
opazite! 
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Si predstavljate, Bom malce, takšen, malce barabin! Saj veste, Jaz si lahko to privoščim! 
 
Si predstavljate, da vam čas sunkovito steče med spolnim odnosom? Ja? Morda prav tam 
boste dejali nekateri, da za hvala bogu, da čas teče počasi! Nekateri pa bodo dejali: »Joj, kak 
je fino, da teče tako hitrooo!« 
Torej, opazite spremembe in ne zatiskajte si oči! 
 
In veste, zakaj vam tudi čas hitreje teče? 
Ker ni več toliko zapisov za izživeti in ste v zaključni fazi. In ker ste tako visoko razvita bitja, 
da lahko vplivate na čas, če se ga, seveda, zavedate in prestopate vibracijo višje frekvence, 
višje strukture in vstopate v to polje. 
Dobro! Bom se popravil! Nekdo Me je opozoril, da bodo sedaj vsi dejali: »Lana! Kaj pa 
Lana?« 
Da. Lano uporabljamo Mi. In dejansko Jo lahko postavimo v brezčasje ali pa v časje. 
Simpatično! Verjemite! 
 
Ampak, ne igra se vloga s tem, kdo, kaj in zakaj? 
Če ne bi toliko transformirala od vas, verjemite, bi bila že zdavnaj nekje drugje! Ampak, trma 
je pač trma! 
 
KO SVOJE SRČNO POLJE SPRAVIMO V HREPENENJE, USTVARJAMO ENERGETSKI NABOJ – 
POSTAJAMO ŽIVI, EKSPLOZIVNI 
 
Vendar, kakorkoli že. 
Ko vi svoje srčno polje spravite v hrepenenje. To pomeni, ko se znotraj, v telesu, zgodi 
proces transformacije energije, ustvarjate energetski naboj. Postajate živi. Postajate 
eksplozivni. 
 
Za primerjavo: takšen energetski naboj se zgodi, ko ženska, Bom dal, »primer« - prištorklja, 
priraca v takšnih štikelcih, v takšni oblekci mimo moškega in ko se spogledata, ko moškemu 
naredi tisto nekaj, ko se mu malce zavrti in ko je simpatija obojestranska, se zgodi kaj? 
Zbudite se! 
V trenutku ste nasmejani, polni energije. In če je še kaj lepšega, da se še kaj poljubite, ja, 
potlej pa lebdite nad zemljo. 
 
To je ta energija, ki je speča. In zato vi ves čas hrepenite po tem, da najdete nekoga, da bi se 
počutili žive. Ja!  
 
TEHNIKA: KAKO ČISTITI, RAZTAPLJATI IN UNIČITI USEDLINE, KI SE TVORIJO PO UMETNI PLATI 
(posnetek 1:11:09) 
 

Ampak, vi lahko sami po sebi že zbudite to energijo, 
ki dejansko vibrira od znotraj, tako kot polje, 
navzven. 



 

 22 

In ko vstopite v prostor, dejansko prehajate v čiščenje prostora in raztapljanje slabih ali 
stojnih energij, ki se dejansko gibajo in premikajo v tej postavitvi.  
 

In to pomeni, da v vašemu prostoru nastajajo takšne paličice 
stojnih energij.  
In ko vi pridete v prostor, imate občutek, da je prostor poln, težek, 
gost, gostljat. 
In bolj, ko se te paličice, te usedline polnejo, širše so, bolj je gostljat 
prostor. 

 
Če se energija, takšna slaba, negativna energija, oprime nekakšnega predmeta, se enako 
dogaja v temu smislu. Nastane magnetno polje, kot nekakšna vibracija goste zmesi, ki oddaja 
in se razliva na vse smeri. 
 

Ko človek pride z energijo z energijo zbujenega srca, hrepenenja in 
širine in vstopi v prostor, se prične raztapljati in prasketati. 
Zato imate občutek, da včasih prefiltrirate prostor, prečistite prostor. Da 
naredite kar, ko vstopite v prostor, nastane lahek prostor. Ravno zaradi 
tegá! 
 

 
Če pa boste vi zavestno, tako kot bi 
znotraj glavo v glavi obrnili navzdol in 
gledali v svoje telo, v svoj središčni 
del in zavestno gledali na tok 
hrepenenja srca, bi počasi zapazili, 
kako se energetske niti pričnejo 

kotaliti. Vibrirati, kot bi bile nitke speljane druga nad drugo, preko druge in se prične 
ustvarjati gosta gmota. 
 
Podobno kot, ko vi zmečete notri za testo – od jajca do moke, do olja, do vode, pa morda še 
kaj soli, da, imate prav, in pričnete to mešati, nastaja vedno bolj gosta energija, gosta zmes. 
Enako nastaja znotraj.  
In ko se prične gostiti, nastane težina. In ko to gostoto pričnete vrtinčiti, je tako, kot bi 
gnetli testo. Vedno bolj mehko je. Vedno bolj prožno je. In če ste tako fantastični kuharji, pa 
vsekakor kar vlijete tisto testo navzven in nastane tanek list papirja, kjer ga namažete in 
spravite v štrudelj. 
Jaz tega ne znam. Priznam. Nisem se še nekako poskušal v temu, pri tem delu. Ampak, enako 
se dogaja z vami znotraj. 
 
To pomeni, ko gnetete to energijo, prične energija vedno bolj služiti vam. Vedno bolj 
mehka je. Več, kot energetskega pogleda daste v notranjost in ste z mislimi pri njej, vedno 
bolj boste čutili toploto in polnost znotraj telesa. 
 
Energija se bo vedno bolj razlivala okoli telesa, po širini, po vaši avri in se razliva v širino. 
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In si predstavljate, da imate napolnjen prostor od popkovnega dela do grlenega dela, kjer 
je življenjski prostor, se pravi, da se vam zapolne to polje. Ja? 
Si predstavljate, da vsakdo naredi tako. 
 

In če po sredini daste to spiralo ali to navidezno os znotraj v telesu, dobite 
dejansko povezave – medsebojne in izgledate tako kot rožica. 
In to je tisto nekaj, skozi kar lahko čistite, raztapljate in uničujete 
usedline, ki se tvorijo po umetni plati. 
 
 

 
S PODANIMI TEHNIKAMI SI LAHKO MOČNO OLAJŠAMO ŽIVLJENJE – A TREBA JIH JE DELATI 
 
Ampak, saj veste, vedno znova Smo Mi tako neizprosni, da vedno znova pravimo, opevamo 
ali podajamo tehnike. Koliko ljudi se jezi zaradi tegá! Včasih se nasmejem do solzá.  
 
»Kaj, ko je potrebno delati, narediti! Ma, kaka duhovnost vam je to?! Kaka duhovnost, da je 
potrebno delati?« 
Za mnoge je duhovnost ležanje v travi in zabava in meditacija in užitek. Da, to je duhovnost! 
Vendar, ko nekaj zavestno hočete premakniti in spremeniti, je pa potrebno nekaj narediti!  
 
Zato, naj vam nikakor, nikoli ne bo žal vašega dragocenega časa, da se kakšno minutko ali 
dve zazrete vase. Skozi to boste dejansko, znotraj v telesu, spoznali sami sebe, polnili to 
energijo, ki bo filtrirala točno pravo polje, ki daje usedline na razpršene strukture in počasi 
na raztapljanje. 
 
In skozi takšno frekvenco vi lahko tudi odbijate vibracijo umetnih inteligenc, umetnega 
dela, ki prodira skozi mreže, skozi telefonije, skozi razne postavitve direktno v vas in na 
vaša čustva. 
 
In če nič drugega, to naredite zase, ker s tem poženete energijo v gibanje. Čakre vam 
pričnejo bolj funkcionirati. Bolj hitreje se začne raztapljati usedlina znotraj vas. Prej vas bo 
izpustila žalost. Bolj boste postali nekako veseli, razigrani in vedrega duhá. 
 
In to je tisto, kar bi ali Sem želel deliti z vami. 
Jaz mislim, da Sem nekako natrosil kar veliko informacij za ta prvi del. Tako, da bi vsekakor, 
vsekakor svetoval, da naredimo kratek premor. In drugi del je zopet namenjen vam, dragi 
moji. Vašim radovednim vprašanjem, željam ali pogledom. Z veseljem Bomo pogledali na to, 
kaj boste podelili z nami.  
In naredite si vmesni čas, kar se da, lepo. 
Pozdrav. 
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DRUGI DEL: VPRAŠANJA IN ODGOVORI 
 
Jasara … 
Takole. Znova pozdravljeni v drugemu delu. Znova Smo povezani medsebojno, tako, da je 
vsekakor čas, ki je namenjen in odprt prav za vas. Za vprašanja nekako tudi pretočen in odprt 
tudi po etru Zemlje in življenja. 
 
Kot vidim, v eni plasti so se malce zataknili, tako, da Bomo za trenutek počakali, da se tudi, 
takole, še ena sfera umesti in poveže medsebojno. 
 
Saj veste, tako pri vas kot tudi pri Nas morajo biti vsi medsebojno povezani, prepleteni. In 
nikoli ne delamo nič na lastne pesti. Niti ne dajemo razkritij, ki jih ne bi odobrili vaši vodilni 
ali Tisti, ki v piramidnemu sistemu ali v samemu Vrhu nekako vladajo nad vami. 
 
To so Tisti, ne Mi, ampak Tisti, ki so v vaši izbrani ekipi nekako najbolj dominantni in 
odgovorni za vaše popotovanje. 
 
Da vam malce prišepnem, malce v poigranemu delu, kot bi rad nekako dejal: 
Že zelo dolgo imam nekako na mislih, vendar, nikoli Mi ne dajo proste besede, spregovoriti 
ali podati nekaj tako iskreno za vas. 
 
Na koncu vašega popotovanja, ko se nekako postavi določen čas, boste gledali svoje 
dogodke. Vse tiste dogodke, vse tiste postavitve, od vašega prvega trenutka pa vse do 
zadnjega trenutka. 
 
In najbolj vas zna speči stud, sram in obup.  
Tako, da bodite pozorni na svojih toaletnih postavitvah, kako in kaj postavljate, puščate 
tudi za seboj. Prav tam vam zna biti zelo neprijetno, čeprav Sem malce direkten ali malce 
nekako preoblikovan ali podan prav za vas. Tako, da, res bodite pozorni! Ker vsak detajl 
boste pogledali. 
 
In ne samo to! 
Videli boste tudi tisto, kaj so drugi mislili, ko ste izstopili, ko so prišli in kakšna je bila 
potem posledica vsegá, do samega čiščenja, za nazaj. 
Resnično, malce bodite pozorne, drage dame. 
 
No, kakorkoli že, Moram včasih tudi malce, tu in tam prišepniti, da se tudi pri Nas vse skupaj 
postavi ali sestavi. 
Sedaj pa kar izvolijo z vprašanji na površje. Izvolijo. 
 
»Hvala za besedo.« 
Jasara. 
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»Kdo so ti, ki nam, Zemljanom, to delajo? Ali je to vojna v Vesolju, mi smo pa kolateralna 
škoda?« 
 
Vojna v Vesolju je že zdavnaj nekako, približno končana. Kajti vse, kar je bilo postavljeno v 
vojnemu času, je bilo bitka za obstoj časa in prostora. 
Nato so se vojne ali področja razširila tudi na materialne postavitve, se pravi, na svetove. In 
največ vojn se je nekako pretakalo vse do časa postavitve vaše galaksije. Predvsem za obstoj, 
za kompaktni svet. 
 
Vendar, vsak kompaktni svet ni ravno DOBRODOŠEL za vsakogar.  
Vendar, Zemlja je ena izmed najbolj genialnih postavitev, kajti ima pravo atmosfero, pravi 
dih, pravi utrip – tako vodo kot tudi suhost. Hkrati tudi visoke temperature in hkrati tudi 
nizke temperature. Se pravi, ima vse tisto, kar marsikdo potrebuje – življenje! Življenje, 
skozi katerega se postavljajo civilizacije, se pravi, fizični svet samih »ljudi«, bitij, hkrati 
živalskih postavitev in tudi rastlinskega popotovanja. 
 
Zemlja je eden najbolj odljuden ali obljuden nekako planet ali svet, kamor se vpenja vse in 
vsakogar. Zato se je mnogo mnogo civilizacij bojevalo in borilo za to, da bi se premestili na 
sam planet. 
 
NOTRANJI PLANET ZEMLJE 
 
Sam planet je večplasten. Tako, da v osrčju planeta Zemlje je še eno Sonce, ena Luna, 
oziroma skorajda dve, intenzivno enakopravni postavitvi dveh svetlobnih elementov, Bom 
dejal. Hkrati pa tudi notranjost planeta, kjer je še en planet. 
 
In ta notranji planet je najbolj, najbolj iskani planet, ki ga imate prav vi na zemeljskemu 
svetu.  
Ko in kadar se odlušči samo skorja Zemlje, se pride v notranjost ali v osrčje planeta. 
 
Znotraj imate še en planet. 
Torej, v planetu Zemlja je še en planet, ki ima popolno harmonijo, popolno frekvenco 
ljubezni in je več kot 9.000 let pred vami v razvoju! 
 
Nimajo vojne. So pa poseljeni v simbiozi drug ob drugem. 
Ogromno je civilizacij različnih vrst, ki so zrele za to, da živijo na enemu osrednjemu deležu. 
 
Kaj pa vi zgoraj, na planetu skorja? 
Ravno nasprotje! 
Ves čas grabljenje, ves čas uničevanje, ves čas rušenje, ves čas maltretiranje. 
 
NAD NAMI SO PLOVILA TUJIH CIVILIZACIJ 
 
Kaj pa še tisto nad vami? 
Je mnogo težje! Torej, tam okoli pa imate nekako plovila, ki jih vi skorajda nočete videti. Pa 
se ustavim za trenutek prav tukaj. 
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Kadar pogledate nebo – spomnite se, káko je bilo, ko ste bili še otrok. Ali je bilo več zvezd ali 
manj zvezd? Zagotovo jih je bilo tedaj več! 
Koliko jih imate sedaj? Zelo malo! 
Koliko zvezd je v času otroškega časa nad vami svetilo tako zelo jasno in močno? Vi ste jo 
poimenovali zvezda Severnica ali tista najbolj prva zvezda, ki se je utrnila. 
 
Dajte, poglejte dandanes v nebo. Vsak dan je ena močnejša kot druga. In ena je bližja kot 
druga. Vendar, to niso svetovi planetov, ampak plovila, dragi moji! 
Zato, ko ga nekaj časa opazujete in jih zamenjate za vaše zvezde – zvezd je tako zelo malo, 
da so odmaknjene daleč proč od vas. 
 
In ne samo to! 
Matrica časa se ponavlja. 
 
Bodite pozorni! 
In mnogo planetov ni več nad vami, ker vi niste več v svetu ali v prostoru, kjer je ne dolgo 
tegá, Bom dejal, ali pa ne daleč nazaj tudi vladal svet Zemlje. 
 
Bodite pozorni!  
Ne samo to, da čas teče hitreje, civilizacije so okoli vas. Niso vse dobre, dragi moji! Tako 
kot med vami niso vsi dobri. So pa izjemni borci, izjemni tisti prestopniki ali postavitveni, ki 
se borijo za svobodo. Tako kot med vami. Tako kot med njimi. 
 
Vendar, ko boste malo bolj budni, boste opazili, da prav te zvezde nihajo in se gibajo. In so 
različne barvitosti. Te »zvezde« so tako močno prikovane, da se mnogokrat spuščajo nad 
vami in lebdijo sem in tja. In niti ne veste. In se ugasne in prižge zato, ker so to plovila. 
 
Ampak, ker dragi človek slovenskega porekla zelo malo gledate v nebo, vidite zelo malo.  
Sem prepričan, da od danes dalje boste hoteli narediti Mene norega in boste dejali: »Bom jaz 
videl, da to ne drži!«  
In se boste spotaknili, ker boste prav to videli vsi. 
 
Tako, da, dragi moji, svet prostora, katerega ste imeli na razpolago pred več kot sto leti, je že 
daleč proč od vas. 
Sedaj ste v svetu, v tuljavi ali v tulcu, kjer se z veliko hitrostjo vrtinči tako hitro Zemlja, da 
se bo v nekemu trenutku ta rotacija obrnila in spremenila. Zato imate že zamenjane pole 
Sever in Jug. Zato vaši avioni v času vašega odraščanja ali otroškega obdobja so leteli tako 
ravno, preko neba, sedaj pa delajo ostre kote. Le zakaj? Za zabavo? Ne! Zato, ker so se 
države spremenile? Ne! Zato, ker se je malce spremenila lega vsegá. 
 
Bodite pozorni. Pričnite gledati. 
Vendar, plovila niso vsa slaba, niso vsa dobra. So pa raziskovalni centri na njih. Predvsem 
vas OPAZUJEJO, skenirajo vaša področja. 
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In njihova naloga teh civilizacij, teh prišlekov, ki marsikdaj zaščitijo človeka pred človekom 
druge vrste je v tem, da mnogokrat sprožijo proces valovanja, da odbijajo, odvračajo 
določeno energijo, ki bi drugače vas že zdavnaj zrušila. 
Namen tuje vrste, ne Naše, se pravi, v obstoju je nešteto vrst. Ene so srčne, druge so pravo 
nasprotje.  
 
Tako kot imate vi po plasteh, v telesu in po Zemlji nivoje spominov, ki so nižji, imate tudi 
spomine, ki so višji. Se pravi, več kot je ljubezni, višje vibrira, višje ste frekventni. In bolj kot 
zasnovnik vstopa v nek nivo, v takšnemu nivoju tudi karakter odseva. 
 
Ko posameznik zmore sebe zbujati v tej ljubezni in živeti v ljubezni, ne samo preko tehnik, 
ampak preko življenja, vstopa v višje polje višje zavesti. Tako zmore, tudi tu in tam 
vzpostaviti določeno povezavo. Zato se mnogokrat tudi dogaja, če boste morda bolj pozorni, 
da boste videli, da morda, tu in tam, določen čas, določen kraj ima več plovil vpetih, kot 
nekakšne navidezne lučke tudi nad krajem, kjer živi Ona Sama. 
 
Vendar, kakorkoli že. Le za vaš poduk! 
Nekatere civilizacije vas bodo gnale v prebujanje. To je dobro! 
 
Vendar, ali veste, zakaj vas ženejo v prebujanje? 
Ne zato, ker bi vas ljubile. Ne zato, ker bi vas cenile. Ampak zato, ker imajo sami svoje 
deleže znotraj vas. 
 
Torej, razumljivo? Vsak rešuje svojo rit!, če se Smem po domače in po vaše izraziti. 
 
Zato boste zelo težko ločili, kdo je pravi, dokler ne boste zmožni sami sebe znotraj začutiti. 
Edino ljubeča energija vas samih bo zmogla razbrati »pravega boga«, »pravo« bitje, ki bo 
dobro za vsakogar. 
 
Namreč, prehajate in vstopate v čas, kjer bodo te civilizacije kar naenkrat vedno bolj vstopale 
v vaš svet življenja.  
Saj veste, nekaj časa ali nekaj desetletij se pač gibajo, dajejo simbole. Potem se čudežno 
pojavljajo v svetlobi in svetijo nad vas. Potem se čudežno pojavljajo nad Bizeljskim krajem in 
naenkrat svetijo same močne luči, ne. No, in naenkrat se te luči tudi spustijo na tla. 
Tako, da bodite pozorni. Opazujte svet okoli sebe. To je že med vami. 
 
Vendar, ubogi Slovenčki, ki se pokrivate in gledate samo korak pod seboj. Ustavite se. Bodite 
junak. Bodite srčni, iskreni in spoznajte svet velikih dimenzij. 
 
Ko vam opevamo, da imate ob sebi, v sebi različna bitja, različne strukture, kajti spomini so 
tisti, ki vas gradijo. Spomini pa so tisti, ki ste jih tudi dobili. In niso vedno vaši, ampak od 
različnih vrst. 
 
Torej, v temu grmu tiči vaš zajček! 
Točno tisti spomini, ki niso vaši, nekomu pripadajo. In točno tisti lahko tudi sodelujejo in 
manevrirajo. 
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In določene civilizacije so zelo uspešno prodrle v zemeljski svet! 
Zato imate tam prepovedane cone vstopa. Ker človek človečanstva je razvil, po njihovem 
patentu njihova plovila, ki pa še zdaleč, zdaleč niso to, kar mislijo, da so. 
 
Tuje civilizacije, ki so iskale prostor, da bi se preselile in premestile na skorjo Zemlje, kjer je 
vaš kraj, kjer je vaš čas, kjer je vaš prostor bivanja, da postavijo postojanke, so jih več sto 
metrov pod zemljo tudi postavile. Zakaj? 
Ker je določena skupina ljudi, tudi inštitucij – ne Bom imenoval, ker vsi veste, katera je 
policija in tako naprej, do vsega političnega vrha, postavljena zmes, kjer imajo postavljene 
»takozvane« brlogce, v katerih so že razvili mnogo več, kot si vaš um in razum sploh upajo 
misliti. 
 
Ampak, tuje civilizacije so dale človeku najboljše, kar je mislil človek, da je dobil. V resnici 
pa je dobil odpadke, ki jih oni so že zdavnaj prestopili in ki balansirajo v širini ali nekaki 
dolžini. 
 
In prav iz notranjosti Zemlje, se pravi, ko so se tuje civilizacije uspele na silo vriniti z 
barantanjem samega človeka z Zemljo, so si uspeli postaviti tudi določene postojanke. 
Izgleda res kot film. Vendar, to je resnica. 
In vi ste, daleč od resnice, ker ste skriti pred podatki! Saj veste, dajo vam le toliko, kot oni 
mislijo, da je prav. Kmalu vas bodo scenzurirali na vseh nivojih in boste dobili samo še 
oprano in čisto perilo, da se ne boste obremenjevali, kaj in kako je kaj postavljeno.  
 
Vendar, vedite nekaj. 
Pričnite svet OPAZOVATI. Ko ga boste opazovali, ga pričnite OBČUDOVATI. Ko ga pričnete 
občudovati, ko boste pričeli občudovati vašo čistino neba, boste ugotovili, da je zelo redko 
kdaj še modra od modrine, kot je bila v vašemu otroškemu času.  
Pa ne zato, ker bi bili vi morda preveč onesnaženi, ampak zaradi določenih Chemtrailerjev, ki 
vam jih pošiljajo ves čas nad vas.  
In to je že masa vsegá, kar se kopiči in tako dalje. 
 
Ali veste, da tudi tuje civilizacije so marsikakšna spoznanja dale človeku, da lahko 
manevrira sočloveka. 
 
TUJE CIVILIZACIJE TUDI PROGRAMIRAJO ČLOVEKA 
 
In ne le to! 
Svoje privržence so postavili v preobleko človeka. Boste dejali, da Sem nor! 
Si lahko predstavljate, morda najnižja točka – energija v energijo lahko vstopa. Vam je to 
razumljivo? Saj veste, od vas ostane spomin. Si predstavljate? Sledite Mi. 
 
Se pravi, to je duh. Recimo temu, da je ena prosojna energija. Vi mu pravite duh. 
Ko gre duh v duha, nastane gosta zmes. Nastane duša. Si predstavljate, ko duša v dušo 
vstopa, nastane kompaktno telo. 
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Si predstavljate, ko v kompaktno telo vstopi energija, ki daje lastno kompaktnost. 
Postanete spake! 
Tako so uspele civilizacije marsikaj vriniti v človeka. Zato tudi programirajo človeka! 
 
Zato se mnogokrat med vami rodijo spački, ki ne veste, kako je sploh mogoče! Bom dejal, da 
se rodi samo ribica skozi človeško telo. 
Človek – ribak. Nekaj najlepšega. Če ga daste v vodo živi, če ga daste na suho, lahko trpi. 
 
Torej, si predstavljate, koliko vrst gre skozi vas, preko vas v vaš svet? 
Vedno bolj vam pričarajo, da je vse normalno. Kajti tuja civilizacija, ki so razpršeni in so 
brez planetov, ker so jih uničili, živijo na umetnih plovilih, na umetnih mestih, kjer živijo od 
komor, dragi moji. 
Oni nimajo hrane, tako, kot na primer, v Našemu svetu ali pa v vašemu svetu. Oni nimajo 
prostora zelenja. Oni nimajo vodovja. Oni imajo samo še umetno ustvarjene kupole, kamor 
se zlivajo in se hranijo in regenerirajo. 
 
Zato imate »vesoljčke«, kot jim vi sladko pravite ali opevate, ki imajo samo umetno lupino, 
umetno telo. Zakaj? 
Zato, ker je znotraj duša vlita v neko umetno kompaktnost.  
 
Marsikaj ne vesté! 
Vendar, vi ste ena izmed najbolj fantastičnih ras za preoblikovanje, za programiranje, ker 
ste vi sestavljeni iz skupka vsegá. Ker je Zemlja umetno ustvarjen planet, katerega so 
umetno poselili, ker so že predhodne planete umetno naselili in ustvarili. 
 
In vi ste skupek vsegá. Zato imate okostenele organe, ki so nekoč nekdaj bili živalski ali kakšni 
od drugod. 
Mnogo imate vsegá, zato ste tako obiskani. Ker vi ste še edina civilizacija, ki stari in ki 
lahko oleseni.  
Vse ostalo so samo še umetno energije ujete, ali v umetna telesa ali v umetne vakuume, kjer 
čakajo na preoblikovanje, programiranje ali nova telesa. 
 
Tudi za človeka, v bodočnosti, zagotovo, zagotovo pride novo telo. 
Mnogi se bodo hoteli odločati za reinkarnacijo. Vendar reinkarnacija v nekemu momentu ne 
bo več dospela. Zakaj? 
Zato, ker ne bo več zaloge za to, da bi se na novo reinkarnirali. 
 
Bistvo vesoljnega obstoja je, ali pa Bom dejal, našega Višjega poslanstva je najprej, da vse, 
kar vibrira z nami, potuje z nami, se preoblikuje. 
Zato Smo Svetlobna bitja, kot jim vi pravite ali Nam pravite, vendar, Svetlobna bitja, bi lahko 
opeval celo predavanje o tem, kaj pravzaprav to je.  
Ampak, da je vam lažje, vam prišepnem, da tisti, ki čutite, ki dihate s srcem, z ljubeznijo, 
sprejemate, spremljate in poslušate – tisti se dvigujete, zvišujete frekvenco, vstopate lahko 
v višje polje. Ste bolj razsvetljeni. Bolj ste v védenju, v zavedanju in bolj ste v 
preoblikovanju vsegá. 
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Tisti pa, ki niso enakopravni z Nami, ne čutijo, ampak so v programu uma in razuma, tisti 
pa vstopajo v polja Zemlje, življenja in drugih energij, ki so tudi soustvarjali umetno 
inteligenco. In jo še ustvarjajo. 
 
Zakaj Sem uporabil izraz, da so JO naredili ali da SO ustvarili umetno inteligenco? 
Ker to je bilo že zdavnaj, pred vašim zemeljskim časom. To je program! 
 
Si predstavljate, da imate program, ne na čipu, ampak v gosti energiji, ki jo lahko vdahnete 
v vsakogar. Samo v enega! In ta človek, to bitje ali karkoli, v karkoli se vdahne, lahko to 
energijo pretoči v sebe in se zliva preko celic, preko por v vsakogar, kdor diha. 
 
In človeka se da izredno dobro manevrirati.  
Vi ste edina vrsta, ki jo ima Vesolje najrajši in ste najbolj obiskani. Ne samo, ker imate še 
planet, na katerega je možno stopiti – fizično stopiti! Je možno dihati! Si predstavljate, da 
več kot 95 civilizacij lahko diha na vašem planetu brez kakršnekoli pomoči, da se ne 
zadušijo. 
 
So pa civilizacije, ki prehajajo in vstopajo skozi membrano časa v vaš prostor in tudi izstopajo. 
Vaša NASA zelo veliko ve o tem in še marsikatera druga postavitev! Vendar, jih Bom rajši 
pustil pri obronku, da Me ne bo kdo za ušesa poskušal vleči, ker, saj veste, Mene ne dobijo, 
Telo pa že dobijo! 
 
Vendar, kakorkoli že – bodite pozorni! 
V vesoljnemu obstoju je ogromno, ogromno Bitij, ogromno civilizacij, ki hrepenijo po miru, 
po rešitvi, osvoboditvi in po sreči. In z njimi se povezujte! 
 
Kakorkoli že, jih ne boste spoznali preko tega, da jih boste zvali, ampak preko srcá.  
In ko vaš srčni utrip je naravnan na ljubezen, skozi vsak dan, se ta Bitja odzivajo na vas, ker 
oddajate preko svojih por, preko svoje avre vibracijo, in ste kot lučke v Vesolju. In ne, da 
ste vidni samo tistim, ki nimajo več mesa, telesa ali kompaktnosti ali komurkoli drugemu, 
ampak oddajate zvok. 
 
POSKUŠAJMO SLIŠATI ZVOK SVOJEGA TELESA 
 
Zvok pa je tisto nekaj, kar marsikoga moti. 
Vsako telo vibrira na določeni frekvenci. Če opazujete telesno strukturo boste opazili, kako 
telo lahko oddaja zvok tuljave, ali zvok prasketanja ali zvok tuljenja znotraj – kot bi bilo 
valovanje. 
 
Poslušajte večkrat zvok. Umestite se v to, da ga želite slišati. In telo se bo umirilo in boste 
zaznali različne zvoke. 
Si potem predstavljate, ko plovila, recimo temu »plovila« tuje vrste, ki niso ravno na vaši 
strani, na eni strani samo dodajajo frekvenco, zvok, samo zvok – preko svetlobe laserjev, se 
lahko vaš svet spremeni v prah in prašino. 
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Če v vašemu svetu, na določenem nivoju Zemlje, Bom dejal, če si predstavljate, tik nad 
najvišjo goro spremenite zvok, se naredi poklopec nad vami in vi lahko zblaznite. Vaš možgan 
vam zavre. 
 
Si vi predstavljate, kaj lahko z zvokom delate? 
Ne samo, da lahko raztreščite svoje telo; ne samo, da dobra glasba, kjer skačete in 
vibrirate okoli, razbija vašo harmonijo in odpira telo, je ta sodobna glasba idealna za to, da 
lahko vstopi kar koli v vaše telo. 
Ker vaše telo je vakuum. Ko ga vi odvakuumirate, postanejo tako kot mehurčki, ločeni drug 
od drugega in je tako kot špranja v steni in lahko se pretoči v notranjost marsikaj. 
 
KAKO SPOZNATI PRAVE CIVILIZACIJE 
 
Tako, da, kako boste spoznali prave civilizacije? 
V svetu Vesolja je mnogo nasilja. Ni vse tako lepo, kot vidi vaše oko ali pa misli vaša misel. 
Nikakor ne! 
 
V vašemu Vesolju je bitka za obstoj. Nič drugega! In vse gre glava za glavo, telo za telo. Ker 
v vašemu ozvezdnemu delu vaše galaksije ni več približka planetov, ki so godni za bivanje, si 
lahko predstavljate, koliko vsegá je bilo prebežano?  
 
Niste vi edina civilizacija v vesoljnemu obstoju. To zagotovo že ptički čivkajo in tega se 
zagotovo že zavedate. Kar pomeni, da vpliv tujih civilizacij, ki so uničile svoje planete – nekoč 
je bil zelo poseljen tudi Mars. Eden najlepših planetov je bil Jupiter. Kaj pa imate danes gor, 
na Marsu? Malo skal. Malo vode. In to je to! Zelenja skorajda ni. Zakaj? Ker ste uničili 
življenje. 
Iz Marsa ste se mnogi preselili v planet Zemlja. Iz Jupitra ste se mnogi preselili v planet 
Zemlja. Iz Venere ste se mnogi preselili. Da ne rečem še kaj drugega. 
 
Ampak, če ste zopet malce v koraku s časom in če Sem lahko malce, malce nabrušen, 
opažate lahko, da v vašemu galaksijskemu delu so se pojavili novi planeti, ki so podobni 
Zemlji. Kdo mislite, da jih je ustvaril? Človek? Da so se ustvarili kar tako? Nikakor ne! 
 
Okoli Zemlje so postavljeni trije planeti, ki so izjemni za bivanje človeka. Hm, lahko bi dejal, 
da je tako kot vaš željeni raj, kraj. 
Vendar, tja se lahko trenutno premaknejo samo tisti mogotci, ki so bogati. Zakaj? 
Zato, ker si lahko privoščijo pot do tja. 
 
Ampak, ali veste, kakšna je največja teža skušnjave? 
Da bogi reveži ne morejo dihati! 
 
Dobro. Poglejmo naprej. 
Zrak, ki je tam, okoli planeta je toliko vlažen, da ga fizično telo človeka ne more 
stransformirati in se zaduši. 
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Ampak, človek bo poskušal priti do tja. Ampak, žal, ne bo prišel, ker so to planeti za ljudi, z 
veliko ljubeznijo, z veliko frekvence, ki bodo premeščeni in ki se bodo lahko preselili tja. 
Ampak, ne sami! 
 
V določenemu času bodo nekateri celo premeščeni tja še za časa fizičnega življenja. 
Nekateri že sedaj pravijo, da bi želeli iti na dopust prav tja. Žal, še ne gre! Zato, ker je vse v 
spominu. 
 
Kaj je spomin? 
Morate se naučiti postaviti zase. Morate se naučiti spoznati sebe. Morate se naučiti vedeti, 
kaj je dobro za vas, kaj je tisto pravo za vas. Morate biti čutni, zaznavni in ljubeči. 
 
In to vam je vstopnica za kamorkoli. S tem boste vstopili v višjo vibracijo. Telo bo višje 
zavibriralo. Telo boste lahko dvignili – a ne umetno. Samo se bo, zato, ker se bo val valovja 
znotraj vode spreminjal. 
 
In bolj ko ste senzibilni, bolj ko delate na višji kolektivni zavesti, bolj se spreminjate. Bolj 
postaja telo lahkotno. Bolj zapažate, da imate praznino znotraj telesa, saj čutite tako. 
Po drugi strani pa lahko zaznavate tudi vpliv marsičesa. 
 
No, skorajda bi lahko naredil še eno predavanje na kakšno temo, ki bi jo lahko vsekakor 
nadaljeval. 
Vendar, opevam vam to samo za to, ne zato, ker bi bil provokativen, ne zato, ker bi vam želel 
slabo, ne zato, da bi vas zavajal. Še manj pa, da bi se Mi posmehovali.  
Kajti, to so razkritja, kateri že bivajo z vami. Ampak, vi jih morate samo opaziti. To je tako, kot 
bi dejal: »Tam so vrata.« Ampak, včasih se zgodi, da vrat sploh ne vidite, dokler vam nekdo 
ne opeva: »Vrata so! Pojdi skozi.« In potem človek gre skozi in sebe nadgradi. 
 
Tako, da, bodite budni. Ne pustite, da manevrirajo in manipulirajo z vami! 
 
Izvolijo. 
 
»Hvala.« 
Jasa. 
 
»Ali lahko kot posamezniki zavibriramo višje od te frekvenčne ujetosti in ustvarimo luknjo 
v tem polju, ki ga ustvarjajo?« 
 
Kadar človek vibrira v določeni ljubezni – ljubeča energija je najmočnejša energija, ki se 
istovre… – istočasno, skorajda Sem po Ozvezdnemu jeziku, včasih malce prevedem, pa se 
moram kar malce paziti, se pravi, ki se zliva z vero, z upanjem in zaupanjem. 
 
Torej, to je energija, ki se znotraj gostljato sveti. In ta energija se razliva po avri. In avra se 
namagneti. Znotraj postane tako kot gosta, prasketajoča se gmota. In takrat nastane 
steber. In postanete svetlobni oddajniki in trgate frekvenco vsegá.  
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Oddajate novo vibracijo, novo energijo, ki je lahko zelo rušilna za tiste, ki hočejo rušiti vas. 
Tako, da, skozi to se lahko naredi portal. Prav portal ali kanal, ki se premika z vami. 
 
In si predstavljate? 
Ko imate polno avro, živo, kjer nastane kot snop svetlobe, kot laser, če si predstavljate, in ko 
se giba, vi trgate vse te ovoje. Vi režete te ovoje. 
Ampak, to lahko naredite s tem, da živite. Da živite! Ne samo, da pametujete, da se 
zavedate, da se ozaveščate. To je sicer nekaj! Ampak, spraviti je potrebno sebe v življenje, v 
to, da postanete to, kar ste – ljubezen. In to je najmočnejša energija, ki raztrga in ruši vse. 
In s tem si pomagajte. 
 
»Ali morda pomagajo tudi orgoniti? Ali si preko orgonitov ali samo s srčnostjo?« 
 
Orgoniti znajo biti zelo fantastični, ampak je zopet odvisno, kdo jih dela. 
Torej, če bi vsak posameznik zmogel narediti orgonit za sebe, bi lahko, skozi vsako leto, 
videl, ali raste ali nazaduje. 
Če bi vsako leto človek ali posameznik naredil samo en orgonit za sebe, bi lahko videl svojo 
rast. Bi lahko spremljal svojo rast. Vendar tisti, ki delajo orgonite, običajno rastejo. Ni nujno! 
Ampak, običajno! 
 
In to pomeni, da skozi orgonite, ki je zmes vsega naravnega in ki je nekako lahko določene 
oblike, lahko dejansko trga in vibrira. To je živo! Tako kot vi. 
 
Zato je zelo dobro, da orgonit, če ga kupite ali naročite, da res človeka začutite, kdo ga 
dela. Kajti, energija ustvarjalca se zlije v orgonit in to je tisto, kjer lahko doprinese veliko 
dobrega ali pa vam obtežuje lahko vsakdan.  
Zato vsi orgoniti niso dobri. 
 
Najbolje je, da ga izberete sami. Kot kamen, ki vas pocuka.  
Zato ne izberite kar takoj, ta prvega. 
 
Ampak, večji orgoniti – če bi bili vi malce bolj pretkani. Si predstavljate, da naredite en 
ogromen orgonit in ga zakopljete v zemljo, vas baza vojske zagotovo prerešeta. Vse bi 
preiskali! Ker bi ta vibracija bila v zemlji tako močna in hkrati bi tako lahko čistili svoj kotiček, 
svoj prostorček. 
Tako, da, bodite iznajdljivi. Bodite vedno korak pred vsemi. Če nič drugega, delajte jim malce 
prašine. 
 
 
»Ali lahko ta sevanja obvladujemo tudi s kakšnimi drugimi izdelki?« 
 
Veliko je izdelkov, ki jih uporabljate ali jih izdelujejo v namen zaščite ali nekako odboja 
sevanja. 
 
 
 



 

 34 

Bom dejal tako: 
Nekako 35 procentov je uporabnih. Uporabne so tiste, običajno, ki so nekaj iz narave, ki so 
v naravi ustvarjene ali so elementi iz narave. Običajno je samo tam efekt.  
Vse ostalo pa so določene izkušnje, preizkušnje. 
 
Ali pa, najboljša zaščita, ki jo lahko vsak sam, posameznik ustvari je, da si ustvari lasten 
simbol. 
 
Si predstavljate? 
Kar vi besedno dajete, se besedno zapiše. To pomeni, da daste energijo v notranjost 
nečesa, kar ustvarjate. 
 
Če vzamete list papirja in pričnete risati nek simbol, nekaj, kar se pretaka, kar se giba, kot 
Roža življenja, kot nekaj, kar se kot kolesje premika, postavlja, se pravi, nastane živo 
stanje.  
In to pomeni, da tako kot vi, tako kot predmet, tako kot risba seva v prostoru. Zato jo 
imate lahko v prostoru fantastične skulpture, slike, ki vam dvigujejo frekvenco, ki oddajajo 
frekvenco in je lahko pozitivna ali negativna, ki je lahko ustvarjena neka slika ali neka 
skulptura ali nek orgonit za namen čiščenja, filtriranja ali zaščite. 
 
Se pravi, veliko vsegá je na vašemu tržišču. 
Vendar, veste, kaj je najbolj pomembno? Da sledite sami sebi. Kajti, skozi to vi točno veste, 
kdaj ste kakšen predmet prerasli in vas lahko vleče navzdol. 
 
Zato bodite budni. 
Ko nekaj začutite, da ni več dobro, ali da ste orgonit ali sliko ali simbol ali karkoli ste 
namenili za program čiščenja prerasli, preprosto pojdite v naravo, vzemite kakšen kamen 
in na njem to skurite. 
 
Če imate nekaj, kar je orgonit, kar ne boste zmogli izničiti, obrnite naokoli. Se pravi, 
vzemite zemljo, izkopljite malo luknjo, obrnite orgonit narobe – naj s to frekvenco seva v 
notranjost zemlje. Boste še za nižinske svetove zelo veliko naredili. 
 
Tako, da, za vsakega malo – recimo temu tako! Izberite pa tisto, kar čutite. 
 
 
»Kaj pa nam lahko poveste o sodobnih cepivih?« 
 
Uu, to je nekaj simpatičnega! 
Si lahko predstavljate, da so raka umetno ustvarili prav s cepivi, pa so vam ga vnesli v 
telesa. Si lahko predstavljate, da več milijonov ljudi je okuženih skozi cepivo? Si lahko 
predstavljate, da je bilo prvo cepivo, ne dolgo nazaj – nekaj kratkih dveh desetletij ali tri 
desetletja, ustvarjeno kot za zaščito človeka in so večina ljudi že zboleli za rakom na 
različnih področjih. 
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Torej, Jaz Bom dejal tako: 
Cepivo zna biti lahko pozitivno, če je telo šibko in ga je potrebno »na hitro« nekaj podpreti, 
Bom dejal, je zopet odvisno, kaj dajo v cepivo. 
 
Žal, je zelo zelo malo cepivov, ki lahko rečem, da jih potrebujete. Ali opevam. 
Veliko cepiv je pravzaprav le balast, ki ga zlagate v telo zato, ker, pač, farmacija mora 
obstajati. Saj veste, če ne bi bilo vas, ja komu bi pa prodajali? Ja komu bi pa oni dajali? 
 
Si predstavljate, da vsi pridete v harmonijo in ne potrebujete več nikogar, razen še sami 
sebe? Ja, saj svet propade! Padejo banke. Pade zdravstvo. Pade šolstvo. Pade vse, kar 
obstaja, ker vi imate samo še sebe. In to rabite. 
 
Si predstavljate, kaj bi z vami naredili? Zelo malo bi imeli od vas! 
Si predstavljate, da si vsi, samo za eno leto dni, odrečete mesu?  
Dejansko farmacije propadejo. Ampak, po drugi strani pa vse, kar bi farmacije oziroma, Bom 
dejal farmacije za živali, se Bom pravilno izrazil, je na minusu, bodo vse to obrnili na zelenje, 
na naravo. 
 
Kaj mislite, vegetarijanci, da res vse tako zdravo pojeste? 
Tako kot cepijo vas ali so vas cepili kot otroka, lahko opevam, da vsa cepiva niso bila ravno 
čisto slaba. 
 
Sodobna cepiva pa so smrtonosna. 
Predvsem tisto, kar najbolj promovirajo za zaščito proti spolnosti, jim je namen za, ne Bom 
dejal, katerega raka, je namen farmaciji, da čez toliko in toliko časa bo toliko in toliko ljudi 
neplodnih. Kar pomeni posledično njim posel. Kar pomeni posledično umetne oploditve. 
Kar pomeni njim zopet nazaj denar. 
 
Torej, kdo si bo lahko to privoščil?  
Tisti, ki bodo imeli denar! Tisti, ki ne bodo imeli denarja, si tega ne bodo mogli privoščiti. 
 
Po drugi strani pa, točno bodo naredili program, kakšnega človeka vam bodo navidezno 
podarili. 
Torej, vse je manipulacija! 
 
V zgodovinskemu času je bilo približno 23 odstotkov morda neoplojenih. Vse ste rojevale po 
zdravih načelih. Zelo zelo redko kdaj se je zgodilo, da je ženska izdahnila. In še to običajno 
takrat, kadar je bil plod res preširok, preglumazen. Ampak, še to, če bi se dobro razprlo vse 
skupaj in bi uporabili prave pozicije, da bi ženska čepela in se razpirala in dovolj hodila, se 
pravi, se tudi to skorajda ne bi zgodilo. Bom dejal, morda samo desetim procentom. 
 
Kaj pa se zgodi danes? 
Zelo zelo redke ste, ki si sploh upate roditi doma. Zelo redke ste, ki zaupate svojemu telesu, 
da si sploh zmorete privoščiti to. 
 
Vendar, vse to, cepljenje, je programiranje. 
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Če bi bilo cepivo tako zelo potrebno, bi se že rodili s cepivom, dragi moji. Si predstavljate? 
 
Otrok prinese na svet vse, kar potrebuje. Ampak, svet okolice ga zruši zaradi 
nesprejemanja, neljubezni, vibracije sovraštva, zlobe in hudobe. Zaradi tempa, ki ga imate. 
Zaradi robotiziranega stanja in zaradi programiranja. 
 
Si vi predstavljate, da bi vas za obdobje dveh let ali pa samo enega leta vzeli iz civilizacije in 
vas postavili nekam, na primer, v neki svet zelenja, življenja brez telefonov, brez kakršnihkoli 
vaših sodobnih aplikacij, takšnih in drugačnih, in bi pričeli živeti svoj tempo?  
Si predstavljate, ko bi začeli dihati z naravo, postali bi jasnočutni, impulzivni, živi. Kajti, če ne 
bi bili živi, ne bi preživeli. Nagon bi se vam zbudil. Instinkt bi se vam zbudil. Pričeli bi čutiti, 
slišati vsak zvok, vsako vibracijo. Postali bi življenje. Tako kot živali.  
Katera žival preživi? 
Samo tiste, ki so impulzivne, ki so hitre, ki so zlite z naravo. 
 
Kateri bojevniki so v zgodovini dobivali vojne? 
Tisti, ki so zmogli vstopiti v svet narave in ga pridobiti preko bojevnikov. Zato je ta simbioza 
izjemnega pomena. 
 
Vendar, da ne Bom zašel.  
Cepljenje, če Mene vprašate, bi ga odsvetoval. Tisti, ki se mu izognete, bodite pozorni, da 
vztrajate. Kajti, vedno več ljudi se upira temú zato, ker so cepiva vedno bolj še dodana in 
škodljiva. 
 
Vendar, če cepivo imate, vzemite potem, Bom dejal direktno, bioresonanco ali kaj takega, 
s čimer lahko razbijete cepivo. Se pravi, z nečem, kar izčistite ven ali z drugimi sistemi. Ni 
pomembno kaj! Izčistite to iz telesa! 
 
Ampak, saj veste, pri cepivih je zelo nekako odvisno, kako telo odreagira na nesnago, ki jo 
dajo znotraj. Saj veste, v cepivo velikokrat dajo točno strupe, tiste strupe, ki jih telo ne 
prenese in jih tudi skorajda nimate v telesu.  
Nikoli in nikdar jih niste imeli, ampak so vam jih umetno vstavljali skozi zrak!  
 
Zato je največja vojna, ki se odvija, je vojna preko hrane. Manipulacija preko vode. 
Manipulacija preko zraka, preko dotoka. In vse to vpliva na vas, ker ste živi in del tega sveta. 
 
 
»Kako sodobna tehnologija vpliva na nasilje v družini in kako si pomagati?« 
 
Zelo dobro vprašanje! 
Če kdaj opazujete otroke, boste včasih opazili – nori svet! Otroci, bolj ko gledajo risanke, 
bolj so te risanke tako zelo poučne. Morda starši niti ne gledajo ali pa nočete gledati. Saj 
veste, ali niso zelo »krasne« risanke, v narekovajih opevamo, ko gledate risanke, ko eden 
drugemu odrežejo glavo, ko iz telesa šprica kri, ko iz telesa letijo organi, ko iz telesa v telo 
prestavljajo organe, ko iz enega telesa na drugo telo dajejo glave, roke in ga prestavljajo.  
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Zelo inn! Zelo dober program!  
Kajti, skozi to otrokom postane to nekaj normalnega. Nekaj normalnega, da je to 
transplantacije, dejansko premiki sem in tja, tudi na človeški ravni! 
 
In otroci postanejo nasilni drug do drugega, ker se jim zdi to normalno. 
In ne samo, da je to normalno. Ta frekvenca vstopi v njih. Ta energija, ta duh vstopa v njih. 
 
In, ali ste kdaj opazili in če niste opazili, naredite ta eksperiment: 
Dvema otrokoma teden dni prižigajte nasilne risanke in jih opazujte, ko je konec risanke. Oni 
bodo postali lik, mit in legenda same risanke, samega programa. Nasilje se bo samo še 
stopnjevalo. V nekemu trenutku lahko dosežete, da bo otrok otroka »navidezno« zabodel. 
 
Si predstavljate, ko iz lesa nastane nož? 
In to je nekaj, kar raste. In to je v programu risank, igric in vsegá. 
 
Ampak, žal, tudi odrasli niste daleč stran. Ko dejam ali opevam in ko gledamo, ko obhajamo, 
se moram, žal, morda si bi rajši v jezička ugriznil, ampak se ne Bom! 
 
Žalostno je, ko se starši igrate risanke! Ko se starši igrate z igricami, namesto, da bi se 
ukvarjali z ženo ali s partnerjem! 
Rajši se ločite, če nimate volje in časa! 
 
Vsak dan srečujemo takšne veseljake, ki pozabljajo na svet in ki so že ujeti v svetu kot 
mladostniki in potem tudi kot starši. Potem pa iščete izgovore, da se igrate z otroki. Vaša 
partnerica pa postaja vedno bolj srečna in zabavna zaradi tega, ker ste vi postali največja 
legenda v neki risanki in igrici. In to traja leto in leto. In potem se ločite in rečete: »Pa saj se 
nisva nikoli niti kregala!«  Saj se nista mogla! Saj ste bili lik in legenda! 
 
Zato bodite pozorni na to – ne pozabljajte drug na drugega! Ugasnite aparate in boste 
videli, da življenje kaj hitro pride do vas! 
 
 
»Ali nam lahko date nasvet oziroma tehniko za naše otroke, da se ozrejo okoli sebe in 
postanejo del življenja?« 
 
Zelo preprosta tehnika – ugasnite vse, kar je povezano z elektriko! 
 
 
»Ali je frekvenčna obremenitev enaka v večstanovanjski stavbi in tudi v samostojni hiši?« 
 
Ne, tam, kjer je večja skupina, je večja masa, je večja energija, je večji doprinos nesnage na 
človeka. 
 
Če si predstavljate, da imate blok. V blokarskemu naselju, Bom dejal, ali v 
večstanovanjskemu objektu, kjer je mnogo več energij, napeljav, je ta napeljava vedno 
močnejša in vedno bolj gostejša. 
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Kadar ste v stanovanjski hiši ali v nekemu malemu objektu, je to nekaj, čisto nekaj 
drugega, ker je to v manjšini. 
 
V naselju ali v blokih vsakdo, ne samo, da doprinaša to stanovanje še dodatne doprinose 
priklopov različnih aparatur, ker energije tečejo drug preko drugega, ampak tudi energija 
od človeka teče drug na drugega. 
 
So sicer postavitve, kjer vi lahko nastavite programiranje ali vibracijo kakšnih kamnov, 
kristalov, kakšnih drugih energetskih blokad, da ne teče energija od soseda k vam.  
Ampak, če nič drugega, vas bo vrglo zagotovo s tira, ko boste slišali, kako se sosed in soseda 
morda kregata ali sporekata. 
Se pravi, vedno znova je neki moteči faktor!  
 
Sila redki so pa tisti srečneži, ki v bloku ali stanovanjih, kjer je več stanovalcev, vlada mir, 
spokojnost, spoštovanje in tišina. 
 
Če želite imeti največji mir in največje varovalo – pojdite nekam v naravo. Postavite si 
kakšen šotor brez aparatur ali nekaj, kar je iz naravnih materialov. Morda iz bambusa ali iz 
česa takšnega. Morda samo iz blata ali iz trave sestavite si sodobno hišo. Boste videli, kako 
zelo boste uživali, ker so naravni materiali. 
Sicer boste na začetku dejali: »A tukaj bi jaz živel?« In na koncu boste zelo srečni, da ste 
znotraj in ne v naselju blokarskega stanovanja. 
 
 
»Ali je mogoče raztapljati pokrov, ki se dela okrog Matere Narave, ki onemogoča polno 
dihanje in kako to narediti?« 
 
Ta energija, ki se nekako sestavlja, ali spaja ali pretaka, prihaja iz aparatur. Se pravi, iz 
snopov elektromagnetičnih vibracij, upam, da Sem pravilno prevedel?, ki sevajo navzgor. In 
do tam, kjer je naprava pripravljena, do točke valovanja, do tam se steka ta mreža. 
 
Kako narediti? 
Ugasnite jo! 
Ampak, kaj, ko nihče na tej Zemlji ne upa nekaj ugasniti, kar predhodno postavi. Prvič zato, 
ker je bilo velika investicija. Drugič zato, ker so se nekateri obogateli. Sanja se vam ne, koliko! 
Potem, kot drugo, so dobili marsikaj, kar sploh ne veste. In če Bom pričel odpirati to temo, 
bojo zagotovo Laniko dali nekam, kjer ne bi bilo najbolj primerno. Tako, da tukaj Bom Jaz 
malce zamolčal. 
 
Jasara. Izvolijo. 
 
»Ja. Hvala.« 
 
 
 



 

 39 

»Ali energetska zaščita zjutraj, ki jo delamo vsak dan, ščiti pred negativnimi vplivi sodobne 
tehnologije?" 
 
Še na to vprašanje vam odgovorim. 
 
Se pravi, vse, kar se zliva preko energije, se pravi, preko avre, da aktivirate energijo ovoja – 
se pravi, mnogi duhovni ljudje, vsaj tako kot obhajam, kot vidim, se posmehuje Lanjuški, 
morda tudi Nam, ko opevamo, da se je potrebno zaščititi. 
 
Kajti, duhovnost uči, da ste vsi v najlepši vibraciji ljubezni. Ja, če bi bili pri Nas! 
Ker pa pri Nas niste, ste pa v svetu, kjer trga, kjer raztrgava, kjer ruši, kjer manipulira, se 
pravi, pa prehajate in vstopate v svet, v prostor, kjer ves čas tresejo energije in vstopajo v 
vas. 
 
Kadar vi naredite zaščito, se pravi, da ovoj odebelite ali ga spravite, naelektrite, je tako, 
kot bi lase nekako naelektrili, se dvignejo, se pravi, grejo kar z vami. 
 
Enako se zgodi, ko naredite zaščito, navidezno zaščito, umsko zaščito ali pretok energije, se 
pravi, se naredi ovitek in začne drugo frekvenco sproščati. 
In ta frekvenca dejansko poganja proč vse tisto, kar je njej nasprotje. 
 
In vsekakor se bodo nekateri še nekako jezili in se morda tudi norčevali. Vendar, nihče na 
Zemlji ni v stanju popolne harmonije! 
Že to, da ne čutite sami sebe, ni harmonija! 
 
Torej, vzemite pa tisto, kar vi čutite, da rabite. 
 
Dragi moji duhovni ljudje, če mislite, da ne rabite zaščite, hodite po točki svobode in 
Svetlobe.  
Če mislite, da ste Svetloba, vendar, žal, tisti, ki veliko govorijo, da so Svetloba, so še zdaleč in 
daleč od tegá! 
 
Tako, da, Jaz Bom dejal: 
Saj veste, vsi rastete. Tudi Mi smo nekoč rasli. Tudi Mi smo se nekoč izoblikovali. In 
predvsem Smo se naučili postavljati meje! 
 
Tako, da, dragi moji, tudi Nas je življenje naučilo marsikaj. 
In ko kdo opeva, da je Nam vse z rožicami postlano, se samo nasmehnemo. Tudi Mi smo šli 
skozi trpljenje, zavist in bolečino. Ampak ne Nas samih, ampak tistih tujih, ki so Nam rušili 
Naš svet, Naše svetove, Naše planete, Naše domove in ugonobili res vse tisto, kar smo Mi 
ljubili. 
 
In enako se dogaja vam. 
In to je tisto, za kar Mi tudi stojimo na vaši strani. Ker med vami je mnogo mnogo dobrih 
duš, je mnogo mnogo velike ljubezni, le sami ste. Sami in osamljeni. Točno tako, kot Smo se 
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nešteto časa tudi Mi počutili, ko Smo bili skriti in zakriti v planetu, na svetu – daleč stran od 
tegá, kar je bilo življenje. Brez Naših dragih, ker Smo ostali brez Njih! 
 
Zato vemó, kaj pomeni izguba. Zato vemó, kaj pomeni bolečina. Zato vemó, kaj pomeni, ko 
se nekdo odloči, vstane in se sestavi. 
 
Tako, da res od srcá vam želim, da imate upanje, da imate zaupanje, da imate vero v Boga, 
v lasten jaz, v lasten steber, v karkoli.  
In nikoli in nikdar ne obupajte in ne dopuščajte, da vam kdor koli spira vašo misel!  
Ne dovolite, da vas programirajo! Ampak od vsegá vzemite samo tisto in toliko kot čutite, da 
je prav. To rabite! 
Le tako boste najboljši. Le tako se boste ločili od množice. Le tako boste višje zavibrirali. In 
drugi vas bodo potrebovali. 
 
Takrat boste začutili, da ste res moč, vera, luč in popolnost, ki jo lahko dajete za vse in za 
vsakogar. 
 
Jaz pa vam želim še naprej en res lep in čudovit, simpatičen dan. 


