MOČ TUJIH CIVILIZACIJ
Vodi: Lana Praner z Gospodi, Brežice, 10. avgusta 2019
Sonutu…
Samo še trenutek prosim.
Takole. Sedaj lahko tudi v Našemu svetu Našega časa končno tudi pričnemo.
Najprej en srčen in dobrodošel pozdrav najprej vsem vam, ki ste se zbrali v večjemu številu
tukaj na zemeljski obli, v fizični strukturi fizičnega življenja. Dobrodošli med Nami.
Dobrodošli vsi Tisti, kateri ste zemeljsko etrični. Dobrodošli med Nami.
Dobrodošli vsi Tisti, kateri ste iz različnih časovnic, iz različnih pasov, iz različnih prostorov, iz
različnih galaksij, iz različnih dimenzij vseh Kraljestev, vseh Častnih prostorov, vseh
Veličastnih prostorov, vseh Nesmrtnih prostorov in vseh tistih prostorov, kateri so Vladni in
dominantni. Tudi tisti, kateri so v nižini morda malce manj dominantni. Dobrodošli vsem
Vam in tudi tistim najnižjim.
Srčna dobrodošlica pa predvsem Veličini Ozvezdnih stez, ki so se danes odločile in
prestopale, da so v zemeljskemu etru sodelujoče z Menoj. Zakaj je to tako zelo pomembno?
Ker na podlagi Njih se držimo dogovora in na podlagi tegá razkrivamo oziroma bomo
razkrivali vse tisto, kar je Njihovo in je pomembno za vas in da prehaja do vas.
Moje imenovanje je preprosto le Oče Vnebovzetovstva, Oče
Častnega Vladnega Stvarstva, Oče ali Tisti Izvorni, Izvornega duhá,
Izvornik vsegá, kar ima, kar obstaja in obstaja v različnih časih,
prostorih in tudi fizičnih civilizacijah.

To je le drobček ali delček nečesa, kar je morda za vas sploh pomembno. Vse ostalo ni
pomembno. Ker, kadarkoli bi razkrivali ali odkrivali Veličino Nekoga, bi se sodobni človek
spotikal ob Besede, ali ob Besede prevoda ali ob Besedo, ki jo ima nekje zapisano, ki jo je
pisal ubogi človek sam.
Tako, da, dovolj je okleščeno, stisnjeno ali osiromašeno. Vendar, prav toliko je dovolj, da
človek začuti.
Popotovanje, v kateremu ste v zaključni fazi, v zaključnemu popotovanju, je najbolj
veličastno in mogočno. Zato Sem se odločil kar Sam, da vam opevam, da vam razkrivam in da
vam odkrivam tančico največjih skrivnosti zato, ker ste prišli do točke zorenja, do točke
popolnosti ali vsega tistega, kar je najpomembnejše, da dojamete kdo ste, kaj ste, zakaj ste
in v kaj vse ste vpeti ali ujeti.
ŠOLSKI SISTEM JE POTREBEN KORENITE PRENOVE
Človek, ki je »nastal« iz simpatične evolucije – vas Moram najprej malce oklofutati, ker Sem
duhoven človek. Saj veste, Jaz si to lahko privoščim, da ujezim človeka, nizkega in malega
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zato, da boste lahko pisali in dopisovali določene komentarje. Zato vas Bom malce oklofutal!
Nikakor pa vas ne Bom ogoljufal!
Vendar, ubogi človek je vstajiteljski po evoluciji. Razvil se je iz opice. Kako je to simpatično!
Vendar, tudi vse, kar je prišlo, je prišlo iz nič, iz bakterij, iz nečesa, kar je kot plankton se
razvijalo in še kakšni enoceličarji, ki so se razvijali v vaše dvoceličarje in še kaj naprej. Tako
nastajate in ste danes pri 5 giga. Tako zelo Smart tehnologija!
Moram priznati, da vas moram malce opomniti, da s temu še zdaleč ni tako!
Vendar, sodobni šolski sistem, ki je v napredku z vašim znanjem, širine, ki jo pridobivate, ki
ste jo osvojili, je za vami še trideset, petdeset let. Še vedno pri telovadbi tapkate kot ste vaši
starši, kot so vaši stari starši, kot so tisti nekoč nekdaj modro potuhtali, da je dobro, da
malce tapkate iz talarčka na talerček, da vidite hitrost, moč in še kaj. Inteligentno, ni kaj!
Skorajda brezplačno!
Še dobro, da ne pišete s kredo na tablico! Ampak, sedaj ste malce bolj moderni. Pišete na
tablice ali tablične računalnike.
Vendar, vaš razvoj inteligence prestopa nekam daleč visoko. Šolstvo šepa pa tam zadaj. Kot
bi delali nore ljudi! Oprostite izrazu, vendar, kako vas ni sram, da razmišljate tako kot ste
razmišljali, ko ste bili vi še otroci v šolskemu sistemu?!
Kako vas ni sram, da še vedno poučujete ENAKO, z enakim znanjem, kako popraviti
avtomobil, ko pa določene vrste sploh več ne obstaja? Ko ste že v tehnologiji, da vas vozijo
sami vozili, vi pa še vedno nekako zavijate in privijate tiste prve avtomobile, kjer ste še sami
lahko delali na avtomobilih, kot bi nekako tkali preko kolovrata.
Upam, da Sem pravilno prevedel, da Me ne bo zopet kdo kaj okaral. Bogi človek!
Vendar, saj veste, želim vas zbuditi, zato Sem duhoven človek. Zato, da boste razmišljali, ker
tematika, katero vas in v katero vas Bom potapljal, je potrebna ne samo čutenja, ampak
budnega stanja.
NAŠ SISTEM JE POPOLNOMA ZLAGAN
Ko so vam sadili rožice v času, da boste nekako skozi rodove prenašali svoje domove, se
počasi to zaključuje. Kot vidite, najprej sodobni človek zelo težko obdrži svoje otroke pri sebi,
ker razvoj in znanje ali pa denar zahteva svojo ceno, da se mali otrok v mladostnemu človeku
poda daleč na pot za ljubi kruh.
Vse lepo in prav!
Vendar, če bi bilo temu tako, že tako pravo, bi se moral človek zgledovati po živalskemu
svetu. Žival ne čaka, da odraste žival do te mere, da zmore kalkulirati in računati in denar
sešteti. Ampak, ko odraste, ga malce odpošlje zelo hitro od sebe, ga prevzgoji, ker je hitrejši
tempo pri živalskemu svetu.
Zakaj vam to prišepnem? Zelo kmalu boste dojeli zakaj.
Vaš sistem je popolnoma zlagan, neresničen, zato, ker ste ujeti v umu in razumu vsegá,
zato, ker želite vse popredalčkati.
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Ubogi znanstveniki!
Jaz bi se na mestu znanstvenikov pokril s časopisom, morda z vašimi tele novelami ali z
novicami, ki so zelo spektakularne in bi molčal! Kajti, včasih se sprašujem, ali se norčujete
sami iz sebe ali se norčujete iz svetá okoli sebe?
Kar naenkrat prihaja veliko modrosti in inteligence iz strani znanosti, znanstvenikov.
Saj veste, jedrska energija je postala zelo aktualna, celo zdravilna, vam svetujejo določeni
znanstveniki in inteligentni ljudje, da se potapljate v njo, ker boste dosegli nesmrtnost.
Svetujem vam, da se na 5 giga malce polnite, da boste postali še višja inteligenca. Svetujem
vam, da se daste pod Chaimtrailerje in da se malce zaprašite, da morda vam bodo dlake
odpadle.
Operite si usta in zaprite svoja usta, ker širite laži in zavajate preproste ljudi!
Mesta, kot so znanstvena inštitucija ali znanstvena nekakšna naravnanost, preprostemu
človeku veliko da. Vendar, ubogi človek, ko se norčuješ in delaš bedake sam iz sebe!
Prevzemaš karmo od vseh, ki bodo podlegli resnicam oziroma vašim resnicam ali čisti
pretkanosti, prefinjenosti in uničevalnosti.
Zato, preprosti človek – razmišljaj s svojo glavo! To je eno! Prvo in zlato pravilo!
Drugo – prični čutiti, kaj je prav in kaj ni prav!
Tretje – zbudi se in poglej okoli sebe! Ne tišči z glavo v pesek, ker nisi žival, ker nisi noj,
ampak si človek z razvito inteligenco. Kajti, najbolj razvita vrsta ste menda prav vi na Zemlji?!
Zato je prav, da se zbudite! Predvsem Slovenčki!
Dragi moji, danes vas Bom malce klofutal! Vendar, to pomaga, ker se zbujate in to rabite,
ker ste milostni, ker ste srčni, ker ste čarobni, ker ste avtohtoni, ker ste prvobitni, ker ste
civilizacija, ki je bila prva naseljena – ne iz opic, ampak iz umetne postavitve, iz nekakšnih
razvojnih faz, tako rekoč inkubatorjev, prenesena na stran planeta, ki je bil ustvarjen tako
rekoč brez vaše pomoči, brez vaše inteligence za vašo inteligenco.
UNIČILI SMO POPOLN PLANET ZEMLJE, KATERI JE BIL USTVARJEN ZA ČLOVEKA
Tuje civilizacije so se izjemno potrudile, da bi ustvarile človeku dostojno življenje. Da bi
človeku, kot njihovi zadnji trofeji, zadnji inteligentni vrsti kot se štejete, podala najboljšo
rešitev življenja. Dobili ste planet, na katerem je možno živeti, na katerem je možno spati, na
katerem je možno godrnjati, na katerem je možno hoditi ali pa klofutati.
Človek je dobil planet v popolni neokrnjenosti, v čistini in v čistemu dahu. Zrak je bil
popoln, čisti eter. V vodi ni bilo ene same nesnage.
Ampak, drevesa?
Vse ste imeli in vse ste zrušili!
Uničili ste zrak. Uničili ste vodo. Uničili ste zemljo. Uničili ste rudnino. Uničujete drevesa.
In ne glede na to pozabljate, da umira življenje okoli vas, ne da bi se tega zavedali!
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Ni pri vas več težava v temu, da podirate drevesa, ker ste v fazi, kjer padajo drevesa sama!
Drevesa so postala bolehna in padajo okoli vas.
Ubogi Slovenček pa tišči glavo v pesek. Dragi moji, ko padejo drevesa padete tudi vi, ker
pade živalski svet, ker vam uničujejo zrak.
Tuja civilizacija, ne Bom dejal, da je kriva, vendar je umirjena in čakajoča. Pridemo tudi do
tja. Najprej vas moram zbuditi!
Ubogi človek, slovenski človek – ne vem, ali bi se nasmejál ali bi se kesál, ker prehajamo v
fazo, v kateri se mnogokrat marsikdo sprašuje, predvsem po bazi človeštva, ali ste nori ali ste
preveč genialni?
Nočete videti resnici v obraz!
Dopuščate, da vam uničujejo Zemljo. Dopuščate, da bo počasi izginil slovenski teren.
Izpustili ste zrak. Odvzeli so vam vse, kar je bilo zgoraj. Odvzeli vam bodo vodo. Odvzeli
vam bodo pristanišča, da bodo lahko vozili, kar bodo želeli. Na letališčih vozijo, kar želijo
voziti. Vsak avion, vsak avion ima tipko Chemtrailer. Strupi! In vsakdo rad pritiska na to,
ker dobi nekaj stotakov ali tisočakov v žep. Vendar ne preprosti človek, ampak tisti, ki
pritisne! Sram vas bodi! Sramujte se!
SLOVENCI SMO BILI PRVI NA ZEMLJI
Imeli ste v davnini celotno Zemljo. Slovenček – ti si bil prvi na Zemlji.
In moram priznati, da v učnemu programu spremenite, da ste bili najprej v dinozavrih
oziroma z dinozavri samo povezani. Tako, ko so dinozavri izumrli, ste prišli vi. Popravite v
učnemu gradivu, ker so bili to vaši prijatelji, ki so obirali določene plodove tam, kjer človek
ni zmogel priti. Malce popravite strukturo vašega učenja in ne delajte neumnosti in ne
govorite nekaj, kar že vsakdo ve, če zna samo prebrati po jamah, kaj so risali v času
obdobja človeka in dinozavra.
Človek – logika! Živeli ste skupaj! Od kod bi človek risal ali imel idejo?
Ampak, saj veste, Slovenčki, ki ste nekoč bili razseljeni po celi Zemlji in iz vas se je pričelo
peljati vse, ste danes prišli v to točko, da od vas je ostal le še spomin na piramidah, kjer ste
uporabljali vaše šumnike. Edini govoreči jezik, ki uporablja vaše šumnike in jih imate
označene in jo uporabljate še v času egipčanskega kraljestva vam je dokaz, kam sodite!
A to je le košček od poti, ker sodite dlje od Atlantide. Ker prvi in edini, kjer so izginjala mesta
na Zemlji so bili tisti, ki so v razvojni fazi najbolj cveteli. Vendar so bili tako zelo inteligentni,
da so zmogli z vibracijo privabiti, odpreti, zapreti telo, ali ga premikati ali k sebi pritegniti tuje
civilizacije, s katerimi so zapustili zblojeno Zemljo.
Zavestno uporabljam vaše izraze zato, ker Sem duhoven, da Mi boste lahko oporekali!
Ampak, to je vaš besednjak, zato ga Smem uporabljati. Če vi uporabljate izraze na različne fje in č-je in ž-je in žabice in drugačne, Smem uporabiti vaš izraz tudi tako preprosto.
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Ko so vas pognali in ko so vas iztirili iz življenja, ste prišli na ubogi predel stisnjene in dokaj
čiste in obdržane Matere Narave – Slovenije. Oziroma še dosti dlje, ven iz slovenskega
ozemlja. Vendar, danes ste tako zelo mali, da se marsikdo heca, da ste kot kura, ker imate
pišeka na samemu zemljevidu. Ampak, ta pišek je podoben včasih vam! Ker nočete videti, da
tudi ta pišek počasi izginja kdo ve kam?
NE BO DOLGO, KO BOMO PRIŠLI DO TOČKE, DA BO PADLA NARAVA – izgubili bomo vse, kar
imamo (vodo, hrano, dostop do morja, zraka; prevzeli bodo banke, čipirali nas bodo…)
Ne bo dolgo, ko pridete do točke, da pade vaša narava. Vaša drevesa so bolana, dragi moji,
zato, ker vas škropijo. Vam svetujem, da tega ne poslušate, ker boste dejali, da Sem nor!
Včasih je dobro biti malo nor in povedati po noro, da vas morda kdo zbudi.
Nisem Nekdo, ki bi zakrival ali nekako ovinkaril. Sem direkten! Tako z vami kot z
marsikaterimi drugimi. Ampak, ta direktnost vedno postavlja.
Dragi moji, namen tujcev, ki vstopajo oziroma so že vstopili v vaš slovenski sistem je, da
uničijo vašo hrano.
Prvo in zlato pravilo: izgubili boste lastno hrano, ker vam uničujejo vašo lastno zemljo.
Uničujejo vam vašo vodo. In vsi strupi prehajajo v vaše celice, ki so identične kot zgradba
zemlje.
Ali se zavedate, da vam skozi strupe uničujejo celice?
Ampak, kdo bi še lahko pomislil na to? Ko pa vedno več vam roji po glavi, da je vse v raku.
Milijone ljudi so zarazili in okužili z rakom skozi cepiva. Slovenčki, cepite se! Nujno! Vam
svetujem. Vse, kar je možno, poberite, ker je nekam potrebno dati nekaj, kar proizvajajo.
Slovenčki, za dve, tri leta, bodo poskušali vas čipirati. Sprejmite to, ker je to nekaj
najboljšega, da vam ne bo potrebno razmišljati! Ker ravno ste v takšni fazi, da boste to
naredili. Prav oklofutal bi vas! Oklofutal.
Dragi moji, ko izgubite zemljo, ne boste že izgubili.
Sedaj boste počasi izgubili še vodo, dotok, oziroma samo luko oziroma tisto nekaj, kar vam
je okno v svet, če se temu po domače, po vaše, sploh lahko tako izrazim, ste izgubili več ali
manj vse.
Sedaj se vam bodo še umestili znotraj, v vojaških bazah in prenehali se boste vzdigovati ali
skakati ali pluti ali karkoli drugega. Počasi vas bodo stisnili v kot, da vas bodo pod vojaškim
nadzorom pričeli nadzorovati preko 5 giga, ki je ustvarjen že za 7 giga.
Še to vas moram malce oklofutati!
Mnogi se smejete. Vendar, ko boste imeli steber na vsakih 300 oziroma 290 metrov, se ne
boste več smejali, ker se ustvarja polje kot mikrovalovka.
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Kaj se zgodi, ko prižgete mikrovalovko in po nekemu valovanju pomotoma postavite kakšno
železo v notranjost, kar ne sodi znotraj? Pride do eksplozije. Pride do žganja. Je tako? Tisti, ki
imate radi mikrovalovke, ste se zagotovo že tu in tam malce opekli.
Kaj pa se zgodi, ko na vsakih 300 metrov, kar ni 300, ampak je še malce gostejše skupaj,
pričnejo postavljati stebre, ki ustvarjajo, preko katerih bodo ustvarili magnetno polje
mikrovalovke – bodimo domači!? Kaj se vam bo zgodilo, ko se bo napolnil prostor kot v
mikrovalovni pečici? Buum, ko pride morda samo en avion, morda samo nekaj, kar zmoti
valovanje.
Ampak, dajte, smejte se! Se smejte sami sebi. Ne Meni, ne komurkoli drugemu!
Mi nismo živeči med vami. Jaz Sem zelo počaščen, da nisem. In veste zakaj? Zato, ker bi se
počutil, da Sem kot noj v pesku.
Ampak, vas imam rad. Vas cenim in spoštujem, tudi tiste, ki so v nasprotnemu svetu, ki
delajo bedarije, ki delajo nespametnosti.
Nadaljujmo dalje.
Ko boste ustvarili močno valovanje, poskušajte nikakor nobene peticije podpisati, ker so
nesmiselne, ker je to brez veze. Še manj brez veze je, če stopite na ulico in se oglasite, da
nečesa nočete. Rajši se zakopljite kot noji v pesku!
Vse vam prinašajo v notranjost! Odnesli vam bodo slovensko hrano, ker vam bodo vse
zastrupili in jo že imate več kot polovico zastrupljeno. Zato nimate paradižnikov. Vaše
babice pa so ga imele. Kaj ni to simpatično? Čez noč ga nimate več!
Ampak, saj veste – vreme, valovanje, strukture takšne in drugačne. Saj veste, ko se tokovi
pričnejo, hladni in topli, mešati, pride do marsikaterih toč. Takih ali drugačnih.
Včasih se kar odmaknem, ker ne morem gledati, kaj se dogaja.
Vse to vam povzročajo z vašo simpatično hard tehnologijo, ki jo želite tudi v Slovenijo
uvesti. Le zakaj? Koga boste rušili? Kaj nimate dovolj že Hrvaške? Pa še kakšne države
poleg? Ni vam to dovolj?
Od tam vam prihajajo vse te povezave in toče. In da kar naenkrat plavate v reki, ki odnaša
vse. Le zakaj? Ker je to normalno?! Poslušajte vremenarje, oni vedó. Oni vam bodo povedali
na televiziji vse, kar morajo povedati. Vse je normalno.
Jedrska je zdrava. 5 giga je zdrava. Kmalu 7 giga je zdrava. V Sloveniji se že vklaplja. To je
vse zdravo. Ko primete telefon, vam žge se v roki – to je vse zdravo! Vse je normalno.
Da nimate več modrine neba, ker imate vse samo zastirke. To je normalno.
In zelo normalno je, da niti ne vidite več, kaj je nad vami. Ne vidite, da se menjajo sonca,
ker je normalno, da imate vse skrito. Ker se pojavlja več sonc, pa vi niti ne vidite, ker vam
vse naredijo zastirke, ker je to čisto normalno, dragi moji.
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Ko opazujete vzhod in zahod, zahajanje in vzhajanje Sonca, da je to čisto nekje drugje, je
čisto normalno. Za vas, Slovenčke, je vse normalno!
Ko vas bo skuril možgan, ko boste ostali brez sebe, bo vse normalno.
Ko banke banke pokopujejo, ali sploh vidite, kaj delajo?
Vaše banke, slovenska banka, glavna banka odhaja. Kdo bi vedel, kam? Ampak, to je
normalno, da jo bo kupil kupec iz tujine. To je čisto normalno, da boste kmalu ostali brez
denarja. Ker, ko bo banka banko pokupila, ko se bo združila, bo na koncu le ena, ta glavna
in ta prava, ki bo ugasnila denar.
Potem, nič hudega, saj vas bodo čipirali! Če ne v roko, pa v možgan. Morda kar na čelo, da
bo bolj inteligentno, da boste več videli in več čutili. Saj potrebujete čip, da boste vedeli, kdaj
imeti spolni odnos, če ga boste sploh še imeli! Da boste skakali in delali hudobije. To je čisto
normalno! To je sodobni čas.
Dragi moji, vse je normalno!
Ali vam je to normalno? Ali vam je normalno, da umirate za rakom, ker je sodobna
bolezen? To je čisto normalno!
Kaj vam ni normalno, da živali usihajo? Koliko ptic imate še v Sloveniji? Koliko čričkov ste
poslušali preko poletja?
Ali pa – ali imate sploh poletje? Dragi moji, avgust je tukaj, imate jesen. Pa to je čisto
normalno, da nimate sonca, ker ga ne rabite! Ker se odpočijete, ker se regenerirate. Kdo pa
rabi regeneracijo?
D-vitamin vam je potrebno vzeti, ker prehaja le skozi oči. Oči. Največja mera, skozi oči.
Zato si nataknite očala. Dajte si veliko kreme navzgor, da se boste zaščitili, drugače se boste
spekli. Ker niti ne opazite, da imate različna sonca.
Vaše sonce je tako zelo malokrat in je belo, svetlo in prosojno.
Slovenčki, ali opazite, da imate rumenilo preko zelenja, ker se vse odseva? Ker ne samo, da
vam s strupi delajo nesnago, tudi različni sonci prehajajo nad vas.
Tudi različne lune, če ste malo opazovali. En dan ste imeli pravo luno. Redkokdaj ste jo
videli – tisto malo, ozko luno. Drugi dan pa je bila kar oranžna, rdeča, žareča luna.
Simpatično! Kako na hitro se je zredila? Še vašega prašička ne morete tako hitro nafilati in
napolniti. Razen, če ga malce napolnete s tisto super iglo, super dodatki.
Vendar, super dodatki za super hrano – to je nekaj, kar je že vse na policah. Ko vstopite v
trgovino, imate samo še izbiro injekcij. Ali ne bi bilo bolj elegantno, da izberete injekcijo – ali
želite mesno ali rastlinsko, ali na vodni osnovi in si jo dejansko daste kar direktno v telo?
Kdo bo kuhal? Kdo bo pral? Brez veze, to je nesmiselno! Bolje, da se pokrijete.
Kam ste prišli?
Ali se upate zediniti? Ali se upate postaviti? Ne!
Rajši pišite komentarje spodaj. Upam, da imate dovolj prostora za komentarje pod Mojim,
Mojo rubriko!
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Dragi moji, za vas se gre! Ne za Mene – za vas!
Vi ste živi. Če mislite, da boste živi še čez deset let na takšen tempo, s takšno sunkovito
rušeno tehnologijo, se motite!
Zemlja vam poka okoli in okoli. Vendar, pazite to!
V Istri imate samo sušo. Nič drugega! Ker suša je pač suša. Saj veste, zemlja se počasi razpira.
To je čisto normalno! Kmalu jo boste imeli v Sloveniji! Kaj pa boste potem? To je suša! Upam,
da boste dovolj namakali, da boste dovolj uporabljali hard tehnologije, da boste imeli veliko
toče, da bo zapolnila praznino.
MORAMO SE KOLEKTIVNO POVEZATI – V ZDRUŽENI ENERGIJI JE MOČ
Neverjetni ste!
In potem pridete in rečete: »Ja, kaj pa naj jaz naredim?«
Nič! Usedite se, pa čakajte! Morda se posveti komu luč?
ZDRUŽENOST, dragi moji, združenost, v združeni energiji je moč. KOLEKTIVNO se povežite!
Vendar, ne tako, da samo meditirate. Včasih je potrebno tudi stopiti in se izraziti,
spregovoriti. Vendar, ne z računalnikom – ali imam dovolj make up-a navzgor, ali bi ga moral
dati navzdol. Sem mislil, da Bom počil od smeha. Moški, prosim, komentarje dajte na kraj!
In ne samo to!
Ko celota, Zemlja, bo sama sebe pogoltnila, ker sedaj že veste, od kod in kaj. Ampak, komu
to mar?
NIMAMO VEČ ZVEZD – NAD NAMI SVETIJO PLOVILA TUJIH CIVILIZACIJ
Pomembno je dejstvo, da nad vami niso več zvezde, da nad vami svetijo plovila.
Dragi moji Slovenčki, pa smo tam!
Pred kakšnim predavanjem Smo se šalili, ko je Lana tako, zlato, razmišljala – zopet Bom
izpostavil Njo, da boste lahko komentirali!: »Kako je mogoče, da kamorkoli na svetu pridem,
ali v Egipt ali na Hrvaško ali v Slovenijo ali kamorkoli, je ista matrica zvezd kot na parceli?«
No, draga dama, bistvo je, da so to plovila!
Zvezde, ki močno sevajo so plovila, ki se vozijo. Zato Bom dejal – dragi Slovenčki, usedite se
malo preko devete ure v večernemu času, saj veste, ko ste bili otroci, so zvezde že zelo hitro
zagorele in so se zasvetile. Danes, moderne, pa se pripeljejo. Ko jih je dovolj, pritisnejo na
gumb in se z modrino neba odpeljejo. Danes so moderne!
Glejte, kaj se dogaja z vami!
Ko bo nebo prekrito s plovili, bo modrina morda celo navidezno izginila.
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Se spomnite pred leti, kaj Sem dejal?
Prišlo bo obdobje, ko bodo padala mesta, dragi moji. Bizeljsko ni mesto. Brežice ni mesto.
Mesta so večja mesta, kjer živite kot v čebelnjaku. Padala bodo mesta, kjer bo energija
magnetna. Izginjalo bo vse in vse se bo žgalo. Ampak, sami sebe boste uničevali.
ČIPIRANJE – PREKO ČIPA SE NADZORUJEJO ČUSTVA, MISLI IN DEJANJA
Dragi moji, v vaš svet so prišle vojne postavitve, v katerih so vsi več ali manj čipirani.
Ampak, to je normalno. Kar pomeni, da boste kmalu tudi vi.
Ali vi veste, kaj pomeni čipiranje?
Da se vrnem korak nazaj.
Ne morem opevati časa, leta ali obstoja, ko Sem živel v fizični strukturi tudi sam. Ne na
Zemlji. Zemlja je premajhna zame. Svet, v katerem Sem se utelesil, je bil svet mojega
zadnjega pekla, v kateremu Sem se hotel utelešati, ker Sem HOTEL pomagati, ker Sem HOTEL
živeti, ker Sem HOTEL začutiti življenje fizične strukture, da bi prevzgojil in pomodril milijone
bitij, živežev in vsegá, kar je živelo.
Planet, na katerem Sem bil, je bil planet čipiranja. Razvojna tehnologija je šla tako zelo daleč,
da vsi tisti, ki so bežali in se skrivali pod zemljo in v zemljo, si niso upali na površje, ker so se
bali, kdo jih bo čipiral.
Kajti, čip ni namenjen za to, da prenašate informacije ven ali not, ampak, da jih shranjuje in
preko tegá lahko nadzoruje čustva, misli in dejanja. ČUSTVA, MISLI IN DEJANJA.
Med vami ni človeka, ki bi si zmogel odstraniti čip. Kajti čip je posebno nastavljen, da se
razliva po telesu in vas zastrupi.
Tako je bilo tudi v Našemu svetu. Vsi Smo bili čipirani. In to zato, da so nadzorovali vaše misli
oziroma Naše tedanje misli. Kar pomeni, da so imeli na celemu sistemu računalniškega dela
postavljeno, kaj kdo naklepa, kaj kdo misli, kaj kdo čuti. In postali Smo živi roboti.
Vendar, Jaz in Moj sin sva se odrešila čipov. Vam povem tehniko, kako se jih rešiti.
Pridete na isti kraj, na isti prostor, ne da bi razmišljala. Se dobita ob vodi, ne da bi razmišljala.
In brez razmišljanja gresta v vodo, ustavita dah, vzameta močen nož in drug drugemu
pričneta izrezovati čip – ne da pomislite na to, kje v hrbtnemu ali zadnjemu delu ga imate.
Ker sami sebi ga ne morete odstraniti!
Ne smete izdati bolečine. Ne smete niti zavibrirati, niti zapiskati.
In ko drug drugemu odstranite, morate priti ven, ne da bi razmišljali, da morate priti ven. In
čipe morate pustiti tam, kjer ste jih odstranili. V vodi. Ker voda ima posebno strukturo, ki
veže na sebe vse tisto, kar oni potrebujejo za nadzor.
In enako je pri vas. Tudi ta sodobna tehnologija gre v smeri, da bo iz vas izvlekla vodo, da
boste skozi podkožje oddajali vodo, da boste ta pravi in godni, taki, kot morate biti, da
boste tisto, kar oni želijo imeti!
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In dva Sva se odrešila in prišla med tiste, ki so bili čipirani. Kar pomeni, da morate biti tako
zelo inteligentni, da ne smete niti za trenutek oddati signala, da niste čipirani in da delate
enako kot oni. In da, po možnosti, nadvladate vse aparature, da vas ne izdajo.
Vendar, na koncu koncev ni bilo druge kot, da Smo vrgli planet v nebo. In vse, kar je bilo
uničenega, vse, v celi strukturi, so ostale duše oziroma – recimo po zemeljsko, energije.
Energija spomina, od vsakogar.
In vsi tisti, ki so se gnali v to, da se bodo čipirali in so hoteli, da so čipirani in tisti, ki se niso
hoteli čipirati, so jih streljali s čipi. Ne orožje, ampak čip! Čip je še bolj eleganten od metka.
In veste zakaj? Ker se ujame energija! Ker lahko energijo, ko človek umre, tako po domače,
po vaše, pride na površje duh, ki je čipiran in ga lahko lovite in ga polovite in ga prestavite
in ga ugonabljate.
In to se je reinkarniralo v nešteto življenj. Ves zapis, ves balast. Vse! In kar se ni izčistilo, se
je po večih izničenjih planetih znova reinkarniralo tukaj na Zemlji. In zopet ste tam, kjer ste
bili, dragi Slovenčki! In Slovenčki, več ali manj ste bili tisti, ki ste bili tedaj že na planetu, ki
je bil izničen.
Tuja civilizacija ni ustvarjala čipe! Ampak, ustvarjajo v nadzoru predvsem iz spomina.
Zato mnogi zatrepetate od strahu, ker imate spomin. Ko slišite besedo čip, se naježite, se vas
stisne znotraj. Zopet drugi pa fizično govorijo in godrnjajo.
Ampak, saj veste, Facebook vam bom dal, se dale sodobne tehnologije, da si boste lahko
prihranili tipkanje in prst, da boste samo razmišljali, pomislili in se bo dejansko vse zapisalo
in poslalo k nekomu, ki strašno pričakuje vaš SMS ali sporočilo. Tako senzibilno.
Spektakularno!
Prehajate v fazo, v kateri Sem se milijonov časa nazaj znašel tudi Sam.
Vendar, bodite pozorni!
Če boste zmožni narediti enako kot Sem naredil Jaz, ste zmagali. S tem, da boste uničili
svoj lasten planet, ker ga boste zrušili, ker ga boste spravili v eksplozijo.
V NOTRAJOSTI PLANETA ZEMLJE SE NAHAJA ŠE EN PLANET
Ampak, dajmo Slovenčki, bodite bolj zemeljski. BODIMO realni!
Bistvo niste vi. Bistvo so tisti, ki so znotraj vas živeči.
V planetu Zemlja imate še en planet, ki je popolna harmonija. Identična harmonija tistemu,
kar Smo nekoč bili.
Znotraj imate civilizacije, ki živi v simbiozi in je več kot 9.500 let, ne 4.500 let, ampak 9.500
let v razvoju nad vami. Ne poznajo vojne. Ne poznajo nemira. Živijo stisnjeni drug ob
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drugem. Ampak so srečni. Živijo v popolni harmoniji z živalmi, z rastlinami, z dihom, z
življenjem. Ne uničujejo ničesar, ampak spoštujejo.
In imajo čisti ovoj, ki ga gradijo iz ljubezni, iz njihove vibracije. Njihov dih je čisti dih. In oni
so tisti, ki so vir vsegá. Oni so tisti, do katerih želijo priti vsi tisti, ki želijo oskruniti skorjo.
Vi ste samo skorja, SKORJA, ki je nepomembna predvsem za tiste, ki vladajo iz smeri
reptilskega stvarstva.
Ampak, kdo bi dejal: »Reptili? Ah, pa dajte no, to je samo v filmu!«
Ampak, saj veste, reptili so eni izmed tistih, ki so bili v prvobitu ali v osnovi ustvarjeni za
rušenje, za nadvlado. Ampak, saj, kdo pa posluša to, o reptilih? Le kaj je to? Nekaj iz filma?
Dragi Slovenčki, vsak človek ima mali možgan. To je vrinjeni možgan, ki pripada
reptilskemu stvarstvu. Veliki možgan je pravzaprav možgan duše mesa, ki je tudi vrinjeni.
Vi kot človek bi lahko živeli samo od češarike. Vse ostalo bi lahko uporabljali tako, za
prazen hec, če se lahko tako izrazim.
TUJE CIVILIZACIJE
Tiste lučke, ki svetijo nad vami kot zvezde, ki jih nekateri vidite, ki se vozijo sem in tja, tako
malce za šalo, malce zares, kdo bi vedel zakaj – vedno več jih je in vedno nižje so. In tako
rade se spuščajo na Zemljo in pripravljajo teren za pobeg.
Plovila niso človeška, čeprav se nekateri poskušajo dokopati do vsegá. Vendar, so pod
radarskim nivojem. In kadarkoli jih zaznajo, kadarkoli poskušajo kar koli, vdirajo in se
premaknejo.
Zelo simpatično, ko človek leti – tisti, ki radi letate z avioni in se sprehajate sredi noči po
čudovitemu nebu, vam takoj zaprejo vsa okna in še zaklenejo, po možnosti, da ne vidite skozi
okno. Prepovejo vam gledati skozi okno! Le zakaj?
Le zato, da ne bi slučajno kaj videli, da ne bi koga oskrunili. Morda se na ta način izognejo
kričanju tam, po avionu. Modri človek!
Vendar, vedite nekaj. Dokler boste spali, boste vse prespali.
Ko Sem pred časom dejal: »Človek, ti si tisti, ki gledaš svoj konec!«, Sem mislil dobesedno.
Pa ne zato, da bi vas strašil, ampak zato, ker ste prišli v programu zapisa do točke, v
kateremu Sem se Jaz, pred neštetim časom, znašel tudi Sam, ko Sem bil v fizični civilizaciji.
Kar pomeni, da ste pripeljali do te točke, da ste zaspali.
Ne Bom dejal, da je vse izgubljeno. Ste pa tik pred tem, da boste pogubljeni, ker bodo v
slovenske šole uvedli tuji jezik. Slovenski jezik pa bo izbrisan.
Barantajo z vami, kot bi bili pišeki!
Dragi moji, če ne že za volje sebe, zbudite se za voljo otrok! Za voljo civilizacij, ki so z vami
ali ob vas.
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TUJE CIVILIZACIJE BODO POBIRALE SVOJE DELEŽE IN SAMO TISTE LJUDI, KI BODO TEGA
VREDNI
Tuje civilizacije niso prišle sem za to, da bi reševale, kar se reševati da. Ne!
Tuje civilizacije vseh vrst, ki jih imate v okolici, nad seboj, ob sebi – niti tega ne opazite, ker
nimate časa gledati, ali pa se vam ne ljubi ali pa vas morda postane strah in prenehate
gledati, kar je tudi modro, da lažje manevrirajo in manipulirajo, so prišli samo po svoje.
V nekemu obdobju se bo odprlo Nebo neba tega svetá, hkrati njim tudi tujega svetá. In 24
ur se bo pobiralo. Ampak, takrat bo že pozno.
In to ni bilo prvič in ne bo prvič, ker so marsikatere civilizacije čudežno izginile na bazi
Zemlje, ker so jih pobrali. Zato nimate njihovih ostankov, njihovih teles. Ampak, z razliko,
da so si zaslužili. Da so si zaslužili ta premik.
Kaj pa ti, človek? Kaj pa sodobni človek?
Sedaj boste vsi duhovnjaki pričeli moliti k Bogu, da boste odrešeni in boste kar tišali glavo
skozi pesek z mivko ali kaj drugega, ker kmalu boste imeli mivko. Rabite to? Rabite! Morda
pa rabite? Kdo bi vedel? Morda je čas, da se zedinite.
Sodobna civilizacija ali tuja civilizacija bo pobirala sama, samo svoje. Kaj to pomeni?
Samo tiste, ki jih bodo vredni!
Govorim iskreno, zato, da vas morda zbudim. Morda zato, da vas zaledenim. Ampak,
vsekakor je čas, da pogledate resnici v oči! Na Zemlji niste več sami!
Zemlja vam uhaja iz pred rok. Nastajajo razpoke. Zemlja razpada. Nastajajo luknje. Še
malo, jih boste dobili tudi v Sloveniji.
Ali res to potrebujete? Morda pa, kdo bi vedel?
Ampak, saj veste, to je naraven pojav! To se dogaja vedno in povsod! To je čisto normalno,
dragi moji!
Civilizacija tuje vrste ne bo bivala z vami, ker vsi tisti, ki imamo moč, ki Smo povezani s
fizičnimi civilizacijami, ki se ne nahajam samo v duhovnemu stvarstvu, ampak se nahajam na
vse nivojih, vseh časov in vseh prostorov. Ker Sem, pač, samo Nekdo, ki Mu lahko dopišete
dober komentar. Morda imam dobre čevlje? Kdo bi vedel?
Duhovni človek Sem menda Jaz. Kaj pa ti?
Meni je mar do vas! Kaj pa vam do vas – ne do Nas, do vas?
Zakaj dopuščate in hitite v kreditih dalje? Zakaj se kreditirate, ko pa vam bodo čez noč
ugasnili denar? Kam hitite, da preživite? Ne boste preživeli, če vas bodo ujeli! A vse
postavljajo, da vas bodo ujeli!
Ampak, dragi moji, tuja civilizacija bo pobrala določene fizične ljudi, mnoge fizične žive
vrste, ki že izginjajo in so že prestavljene drugam. Ker od človeka, od živali, od rastline je
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samo energija. Energija, ki različno vibrira in postane vašemu možganu ali občutju
kompaktna ali prosojna. Nič takega, kar človek sodobnosti ne bi znal!
GOSPODOV SVET ALI PLANET
Vedite nekaj – tuja vrsta ima – počasi se Bom obrnil na to, kaj imamo Mi. Tudi Sam živim
deloma v fizični strukturi, ampak ne tukaj, pri vas! Ne bi zamenjal Svojega doma za noben
denar, za noben delež vaše Zemlje!
Ker, planet, na katerem Sem, v katerem živim, so drevesa stara in prvobitna. Najmanj 27
odraslih ljudi bi se moralo prijeti za roké, da obkrožijo eno samo drevo.
Ni neurja. Ni nevšečnosti. Pa imamo zrak čist, da se vidi mavrica. Ko vdahneš, če želiš dihati,
vdahneš s polnimi pljuči, zato, ker imamo čisti zrak.
Naša voda ima takšen sijaj, da težko gleda človek fizične strukture vanjo, ker je tako kristalno
čista.
Naše sonce Nas greje skozi in skozi v kosti.
Vaše sonce pa naredi pišeka iz vas. Hitro vas zapeče, zažge. In ko se skrije, vas zamrazi.
Ampak, to je čisto normalno! Morda je to že več kot normalno!
Pri Nas sonce res sveti in se lahko sončimo brez kakršnekoli kreme! Pa ne zato, ker bi to
morali imeti, ampak zato, ker Smo v harmoniji sami s seboj.
Ampak, človek – pazi Lana, tudi ti si človek in si v harmoniji, pazi, da ne daješ kakšne kreme
na sebe, da te ne bodo kaj opisali! Hecam se!
MORAMO CENITI SAMEGA SEBE IN VSE OKOLI SEBE
Želim vas zbuditi, ker vas imam rad, ker vas ljubim, ker vas spoštujem – bolj, kot vi Nas ali
Mene! Bolj kot vi svoje življenje! Bolj bi morali ceniti sami sebe in vse, v čemer ste – telo,
dih, utrip, misel, življenje, naravo, rastline.
Živali, s katerimi ste, vam bodo pred vašimi očmi izdahnile. A ne zato, ker vam Jaz to
govorim in Sem malce nor. Imejte Me za norega! Ampak zato, ker človek ne bo naredil nič!
Slovenčki, vredni ste več od tegá.
Vse, kar opevam, opevam zato, ker ste Mi v srcu, ker je nekdo, ki se bori za vas. Poleg Mene.
Vendar Sam imam vejo v fizični civilizaciji, na katero se Bom preusmeril.
Naš razvoj Naše tehnologije je tako zelo v napredku, da ga ubogi človek nikoli ne bo
spoznal. In NITI MALO vam ne bi dal nobenega znanja, ker ga obrnete v rušenje.
Naša tehnologija razvoja je tako daleč, da pobiramo duhove, da pobiramo koščke, entitete,
drobne deleže, da sestavljamo skupaj in Smo sestavili skupaj nazaj 26 fizičnih planetov, na
katere Smo uspeli skupaj sestaviti vso energijo in jo spraviti v kompaktnost, da Smo
postavili nazaj vse tisto, kar ste kot predniki uničili pred Nami in od Nas.
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Mi Smo šli tako daleč, ker Smo nesmrtni in se lahko igramo. Kaj pa vi, ki se vam čas izteka?
Tok dneva vam teče tako, hitro izpod rok, da se ne boste več obrnili, ko bo že večer. Se ne
boste spočili. Ampak, to je normalno! Saj veste, čas hitro teče, ker ste zaposleni. Haloooo,
zbudite se!
Čas nikamor ne teče! Premaknili ste se. Zato imate več sonc in več lun. In na nebu se vam
pojavljajo svetlobni simboli, svetlobni znaki, ki so lepi na oko – a gorje, hudi za telo!
Ampak, to je čisto normalen pojav! Vse je normalno!
Tudi to, da vam cenzurirajo in brišejo vse, kjer se ozaveščate.
Čez leto dni ne boste imeli več kje kaj brati, ker ne boste zmogli drug drugega obveščati!
Ker vam bodo preko 5 giga ugasnili vse tisto, kar se do 7 giga sploh ne bo steklo.
Res boste prišli na obdobje tistih pravih opic, kot pravite, da ste razviti iz opic. Dragi moji,
dajte, spremenite v šolskemu sistemu, da niste vstali iz opice! Opice so vrsta živega življenja,
ki Smo jih ustvarili za sobivanje tedanjega človeka, kot za njihove prijatelje.
ČLOVEK V CELEMU OBSTOJU NI BIL SPOSOBEN USTVARITI NITI ENE ŽIVE VRSTE – UNIČUJE PA
VSE
Ampak, človek, povej Mi, kako je mogoče, da v celem obstoju nisi ustvaril niti ene žive
vrste? Niti ene! A uničuješ vse!
Vse delfine, vse kite, vse čebele. Vse, kar je lepega in koristnega, kar je popolnega! Tudi
pande izumirajo. Tudi papagaji izumirajo. Vse, kar je lepega!
Človek, kaj si ustvaril?
Vse so samo kloni in izpeljanke iz tistega, kar ste dobili! Niste ustvarili nič!
Bodite pozorni!
Živa vrsta je rastlina. Je drevo. Je osnova, iz katere lahko skupaj zmešate in dobite novo,
cvetoče drevo, a je še vedno drevo. Vi lahko skupaj zmešate psa in mačka, ampak še vedno je
v osnovi žival, ki je obstajala in je samo gensko spremenjena, klonirana ali drugače
preoblikovana.
Človek, kaj si ustvaril, da imaš pravico uničevanja?!
Ali si zmožen ustvariti otroka? Ne!
Brez energije, ki vstopi, niste sposobni niti tega! Zakaj uničujete, kar vam je bilo dano? Kaj
res ničesar ne spoštujete? Še najmanj pa sebe in svoje potomstvo?!
TUJE CIVILIZACIJE BODO PRESELILE SAMO TISTE, KI BODO TEGA VREDNI
Dragi moji, tuja civilizacija, kot jo imenujete, je v vaše osončje že pripeljala 24 planetov, ki
so godni za življenje. Tri ste navidezno že odprli. Navidezno. Pet so jih našli, ki so godni za
življenje.
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Ampak, glej ga zlomka! Na enem je previsoka temperatura, na enem je prehuda vlaga, na
enem je malce premrzlo. Na drugem ni toliko vode. Na enem ni tako vse poseljeno, kot bi
želeli! A, dajte no, saj se ne boste nikamor premaknili!
Tukaj, kjer ste, tukaj ste!
Preselili se bodo samo tisti, ki bodo vredni tegá! Ne tisti, ki imajo denar. Ne tisti, ki želijo
vladati svetu in vladajo vam in vladajo celemu obstoju. Ampak, to so samo tisti, ki so skozi
zgodovino uničevali osončje za osončjem, osončje za osončjem. In sedaj so na vladi vsi tisti
po svetu, ki so nekoč nekdaj uničevali planete.
Vsak planet je bil svoja vrsta. Zato imate različno obarvane rase.
In toliko kot imate ras na Zemlji, toliko planetov je bilo uničenih, da ste danes tukaj, kjer
ste.
Kaj vas ni sram? Poglejte, kam ste prišli! Pa se belci štejete več, ker ste beli! In morite skozi
zgodovino in še sedanjost tiste, kar je temno! Kdo vam daje pravico?
ZBUDITE SE! NE SLEDITE TISTIM, KI HOČEJO UBOJE! NE SLEDITE VERI. AMPAK SAMI SEBI!
ZAČUTITE LJUBEZEN.
Ne sledite veram, ki so bile umetno postavljene. Ampak v veri vzemite najlepše, ne da v
imenu Boga ubijate! Ne da v imenu Boga sebe razstreljujete! To je v imenu Satana in Teme in
Globine! Ne pa v imenu Ljubezni!
Vera bo zadnje, kar bo prišlo nad vas! Ko bo že vse se rušilo, ko bodo udarili z orožjem nad
vami, ko se bo Zemlja rušila, bo vera udarila nad vas.
Dragi moji, POSTAVITE SE ZASE, da zaustavite val uničevanja. Vredni ste življenja. Vredni
ste popotovanja.
Tuja civilizacija bo pobrala, kar bo pobrala.
Ne tisto, kar boste vi izbrali in mislili, da je za premik, da je dobro. Ne, dragi moji! Tukaj ne
izbirate vi, ampak Mi, Tisti, ki Smo nad vami!
Ne pomaga molitev, ampak tehtanje življenja. Ljubezen je osnova. In Mi imamo Ljubezen.
In zato pobiramo enako, z enako energijo, ker Smo na Sebi in ob Sebi imeli takšne, ki niso
bili ljubezen. In kje Smo bili? Pristali Smo na čipih! Da ne rečem še zgodovino nazaj!
In kje ste vi, ki nimate ljubezni?!
Kolikokrat v življenju, dragi moji, ste sposobni drug drugega objeti? Iskreno, z ljubeznijo, s
tisto globino, ki jo imate skrito in zakrito?
Kolikokrat, preko življenja, ste to naredili?
Kolikokrat so vas drugi objeli, iskreno, s tisto globino, da ste začutili, da vam je razstrelilo
energijo na površje? Da ste začutili, da ste vi VI. Kolikokrat?
Usihate, dragi moji!
Svet tujih civilizacij bo pobiral k sebi na planete, ki so postavljeni in na novo utelešeni
samo tiste, ki jih bodo vredni, ki ne bodo rušilni! Kajti vi, skozi življenje, ustvarjate spomin.
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Ali veste, kaj pomeni spomin?
Je energija, ki od vas ostane.
In če ste tukaj rušilni, kaj bomo Mi z vami? Kaj bomo Mi z vami, če uničujete svet okoli sebe,
ko pa ste kot noji, ki se zarijete v mivko? Kaj bomo z vami, da Nam boste uničevali, kar Smo
za vas milijonska leta postavljali nazaj?
Zbudite se, dragi moji!
Življenje ni igra. Življenje je obstoj. Obstojijo najmočnejši, najboljši, najbolj razviti, najbolj
čutni in najbolj instinktni, najbolj »nagonski« ali pristni.
Poglejte svet živali. Preživijo samo tisti, ki so najboljši. Šibki v naravi odidejo. Enako bo prešlo
nad vas.
Tuje civilizacije ne bodo reševale, kar ste vi porušili, kar so vas prodali.
Nekatere civilizacije so sodelovale s človekom, ampak samo tiste, ki so ostale BREZ SVOJIH
PLANETOV in živijo na mestih, na plovnih mestih in se selijo v skorjo Zemlje.
In človek je zabarantal Zemljo, ki ni njegova last!
In kaj naj bi Mi z izprijenimi ljudmi, z izprijenimi dušami, da Nas bodo v večnosti znova
pokopali? Ne, dragi moji, pobralo se bo samo tisto, kar je vredno. Odmaknilo in rešilo ali
obudilo se bo samo tisto, kar je vredno.
Poslušajte Me!
POBRALO SE BO NA ENI STRANI, ko bo čas za to, SAMO TISTE, KI BODO VREDNI!
OBUDILI se bodo samo tisti, ki bodo vredni, ki bodo imeli srčno energijo, ki bodo vibrirali
sami po sebi, na določenemu nivoju, izven telesa, ko Zemlje več ne bo.
Kajti, ne upam si trditi, da se boste rešili vsi. Ne upam se! Ampak, moram vam opevati, da
se zbudite, ker je čas, da še kaj lahko naredite!
Ponižno vas prosim, spoštujte sebe in pričnite spoštovati svet okoli sebe in postavite se za
svet okoli sebe. Kajti vi ste tisti, ki živite. Vi ste tisti, ki obujate življenje.
Ampak, vse, kar dopuščate, ni v skladu z ljubeznijo.
Ne morete dejati: »Bog reši me!«, ko pa sam ne narediš nič kot človek. Ko pogledaš skozi
okno, pa rečeš ali omeniš: »Pa, saj se to dogaja pri sosedu!« Pa zapreš okno.
Dragi moji, to ste vi. Vsi ste ljudje. Iz različnih struktur. In vse je samo izpeljanka iz tistega, kar
ste dobili.
V prvobitu so tuje civilizacije k vam prinesli blagoslov vsegá.
MORAMO SE MEDSEBOJNO SPOŠTOVATI
Še nekaj se dotaknem. Nekaj zelo perečega. Ampak, ne zato, ker ne bi spoštoval. Zato Me
znajo preganjati oziroma Njo, ker Sem Jaz v Telesu! JAZ govorim preko Telesa, ne Lanjuška!
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Sveti trije kralji, tako zelo veseli, tako zelo lepi. A glej ga zlomka, ko skoraj človek ne opazi!
Kako mogoče je sploh to, da trije kralji sveti so in eden temnopolti sploh je to? Kako
mogoče je, da temnopolti kralj prišel med vas, da beli človek ugonabljal ga je ves ta čas?
Kako je mogoče, da vera ubija vse, po drugi strani pa časti vse?
Sveti trije kralji prinašali so mir, ljubezen in še kaj. A temnopolti je bil morda po pomoti, ker
ga je človek izbezal? Kaj vam ne govori nekaj svetega, čistega in nevsakdanjega?
Vsi bi se morali spoštovati. Če se ne morete, pustite drug drugemu živeti! Ne glede na to,
kakšen kdo je.
Bodite pozorni!
Tuja civilizacija je svet, v kateremu bo nekaj, kar bo tudi del za človeka. Tuje civilizacije, ko bo
čas – a ne čez sto let, ne čez petdeset let – vedno več jih je na nebu, nad vami. Zato bi človek
tudi rad sebe premaknil v ta svet. In tu in tam se tudi malce potisne v notranjost in poskuša
nadzorovati. Ampak, saj veste, bolj, ko gre vaša tehnologija navzgor, več bo hotel pokriti
neba. Zato bo tukaj tudi preganjal tiste, ki so se vrinili v vaš svet.
Dobro Me poslušaj!
Človek, tuja vrsta pobira sebi enake. Torej, enako gre k enakim. Tako kot v duhovnemu
svetu. Tako kot v posmrtnemu vstajenju greste točno na nivo, kakršnega ste vzgojili skozi
spomine, skozi dejanja, skozi živo življenje. Nič drugega! Zato ni krivice.
Če ste bili v življenju zlobni, prehajate v življenju po življenju v svet zlobnih. Če ste bili
preudarni, prehajate v svet preudarnosti in živite v svetu preudarnih duš, da se navadite in se
najeste in prenajeste preudarnosti, da greste morda skozi to potem v novi svet, novo
življenje s programom prenajedenosti.
Človek, če si v času življenja bil moder, ljubeč in topel, srčen, povezovalen in predan, ne
zaigran, ampak intuitivno tisto, kar si, si zmagovalec. Se nimaš česa bati! Bo zate
poskrbljeno.
Tuje civilizacije imajo ali imamo 26 takih planetov, na katere Bomo premaknili, kar je
vredno premakniti. In tuje civilizacije bodo pobirale energije tistih planetov oziroma tistih
bitij, ki bodo ugasnili. Kot ugasnili življenje tukaj. Pobrali in vlili jih Bomo in jih postavili in
sestavili.
Tuje civilizacije se delijo na več vrst. Na tiste, ki so avtohtono čiste in nesmrtne.
Planet, kakršnega imamo Mi, je samo eden v večnosti. Eden in edini. In je Izvoren, pristni.
Ampak ne v vašemu osončju. Niti na misel Mi ne pade, da bi ga pripeljal v vaše osončje.
Kajti, človek, ali se zavedaš, da izdaš vse in vsakogar?
Še lastnega boga, še lastno ljubezen, še lastno mater. Pa, saj veste, še Cankar je govoril o
tem, kako lahko udariš mater, če ti prinese kavo, pa se potem kesaš. Enako ste ljudje.
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Dragi moji, tuja civilizacija je pripeljala svetove in prostore do vas. Ampak morate vedeti
nekaj, da niste edini in niste edina živeča vrsta. Na treh planetih v vzporedju živijo še planeti,
ki so poseljeni, ampak že dosti oskrunjeni.
Ampak, ko se pri vas konča življenje, ko se nekako Zemlja spravi v zaključno bazo
preoblikovanja, Sem vam pred leti dejal, da bo Zemlja postala Sonce. Ampak, od nje bo
ostalo samo tisto, kar bo šlo v eksplozijo, kar bo ujeto ostalo. In zato bo to Sonce svetilo na
druge planete, ki bodo postavljeni oziroma so postavljeni.
Zato imate nad seboj mnogo sonc, ker ste v tem lijaku znotraj, kjer na vsak planet, ki je bil
izpeljanka in na novo postavljen skozi popotovanja, ima vsak svoje sonce, ki sveti na njega
– kot opozorilo, kot svarilo, kot opomin, da so tam ujeti določeni deleži.
Tuja civilizacija bo marsikaj obujala.
Ampak, iz Zemlje nikoli več ne bo pobirala toliko kot je pobirala v predhodnih obdobjih. Kajti,
več galaksij se je naredilo in več galaksij se je uničilo samo do tega trenutka, da Smo prišli do
tega lijaka, tega vrtinca zaključevanj, v kateremu ste.
ANDALA
Tuja civilizacija pobira energije, ki jih potem uteleša skozi Andalo, skozi umetne postavitve.
Ampak, energijo, ki jo dobimo, ki jo lahko prenesemo, jo potopimo v – po domače opevano,
v rudnino tistega planeta, na kateremu ste oziroma na kateremu boste.
To pomeni, da tedaj boste tisto, kar je gibljivega, postane kompaktno, zlito in enostno ena
celota. Temu se pravi Andala. Andala je energija rudnine, zdrave energije, ki je pretočna in
jo prenaša v spominu samo še duša, ki celi in zaceli.
Ampak, ne samo to!
Energije se pretočijo in postavijo. Zato marsikatere civilizacije, ki potujejo z Nami, za Nami
ali okoli vašega planeta, ki so res s srcem in z dušo predane in prebujajoče že več let, da bi se
človek obudil in delajo z njim ali ob njem zato, da bi dojel, kaj je prav in kaj narobe, prehaja v
fazo razkrivanja, da tudi oni so v različnih umetnih telesih, ker imajo del energije, ki jo imajo s
seboj. In ni celostna. Zato so vliti v umetna telesa. Zato lahko živijo tisoč ali dva tisoč let ali
morda tri tisoč let. Potem se morajo potopiti v določeno razgradnjo in jih obujajo samo, če
so vredni tegá.
Torej, prebudijo in na novo utelesijo energijo. Ne kot otroka, ampak kot odraslo osebo, s
popolnim umom in razumom – samo tiste, ki imajo ljubezen, ki so topli. Zato Smo v različnih
svetovih uspeli narediti čistilno akcijo vsegá.
In v osončju Zemlje je samo še tisto, kar je ne-harmonija. In brez kakršnihkoli oviric bi lahko
samo zaprli del.
Ampak, kaj bi se zgodilo?
Prišli bi do konca. Zopet bi eksplodirali. Zopet bi ostali ujeti. In zopet bi Me bolela duša. In
zopet bi se spravil v reševanje vseh vas. In zopet Sem na isti točki, ko rečem: »Dovolj je! Ne
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grem se več!« In zopet Sem na začetku. In kot da nimamo kaj drugega delati kot reševati,
popravljati, kar se popraviti da.
Ampak, ali mislite, da bo to šlo v nedogled? Da bo šlo to v večnosti?
Ne, dragi moji. Nekje je vedno konec. Ker, ko se začetek in konec pokrijeta, se pokaže vse
od vsakogar. Kar pomeni, da se bo dejansko odprlo vse tisto, kar znotraj ste.
Tuja civilizacija torej skrbi za tisto, kar odhaja, kar višje vibrira, kar pobira in prenašamo.
Zato, če ste pozorni, marsikateri rajni niso več med vami, ker so nekateri med rajnimi bolj
ljubeči od vas, ki ste živi.
Žal Mi je, da priznam to! Ampak, tako je!
Zdaj je mnogo na Zemlji duš odšlo od vas, ne da bi sploh vedeli zakaj, kje in kod hodijo te
duše. Ker Smo jih že premaknili. Mnoge Smo že utelesili.
Tako zelo preprosto je.
Energijo, ki jo poberemo, ki jo očistimo, ki jo pregledamo – verjemite, da enega spotikljaja
več ne naredimo, ker vedno pazimo na to, koga in kaj sprejmemo.
Zato, ljubi človek, ko boš prehajal k Nam, boš dejansko ravno tako pregledan na prafaktorje,
če se temu lahko sploh po domače, vaše, izrazim.
Kar pomeni, da vsak čut, vsaka misel, vsaka energija, vsak pogled, vsak dotik – nič več ne
bo naključnega. Nič več ne bo tako, kot ste vi hoteli. Nič več ne bo tako, kot ste vi hoteli
postavljati do sedaj, ker ste prišli, do kamor ste prišli. In še danes ne naredite ničesar! In še
danes ste takole in se skrivate in zapirate.
Kaj? Nič! Izbrali Smo Mi. Izbrali Smo in dejali: »Tisto, kar Bomo premaknili, bo le najboljše
od najboljšega.«
Kar pomeni, da v utelešenje Bomo potapljali energije, duše in delne duhove, ki se bodo
ustvarili in zlili v dušo kompaktnosti, ki so topli, ki so srčni, ki so radostni, ki nam bodo v
veselje in ki Nam bodo v čast in v ponos.
Ne, da bomo Mi trpeli za vas. Ne, da bomo Mi skrbeli, ali Nam boste porušili drevesa ali ne.
Ne, da bomo Mi gledali, koliko ptic Nam boste pobili in pomorili. Ne, da bomo gledali, koliko
vode Nam boste zastrupili. Dovolj je! Dovolj je!
V zaključni fazi delate spomin, s katerim boste prišli na ven.
In če ste sedajle takole, kot noji – oprostite izrazu, ampak, kot noji, ki se pokrijete in skrijete,
boste s tem spominom prišli ven. Vseeno vam bo, kaj se bo dogajalo okoli vas. Vseeno vam
bo, ali bodo rušili ali boste rušili. Vseeno vam bo!
Kam plujete?
Vse, kar ustvarjate v fizičnemu življenju, tukaj in sedaj, je osnova za nesmrtnost, dragi
moji. Zavedajte se tega!
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In če nimate radi svetá okoli sebe, imejte vsaj sebe. Če ne sebe, vsaj svoje otroke. Če ne
svoje otroke, vsaj psa. Vsaj mačko. Vsaj miš. Vsaj nekaj. Nekaj. Samo ne recite Mi, da
imate radi denar!
V Našemu svetu, v svetu, v kateremu boste, ne boste dolgo čakali, ko boste premaknjeni
nekateri. Nekateri obujeni. Nekateri pogubljeni. Nekateri potopljeni v nična stanja. Kdo bi
vedel? Ne izbiram Jaz, ampak vi. Vi gradite. Vi postavljate.
Se pravi, ne samo Slovenčki, tudi na svetu obstoja je mnogo ljudi, ki so res srčni in ki trpijo
zaradi svoje srčnosti, ker se ljudje ne združite.
ZAGOTOVO JE ČAS SPREMEMB – NI ŠE VSE POGUBLJENO, JE PA V ZAKLJUČNI FAZI
In zagotovo je čas sprememb!
Poskušajte se zbuditi. Ni še vse pogubljeno. Je pa v zaključni fazi. In ker vem in se zavedam,
da marsikoga prizadanem, Mi je žal, vendar govorim dejstva. Govorim, zakaj ste, kjer ste. In
kaj boste, ko boste, če boste?
Mati Zemlja vas bo zapustila. Drevesa izpuščajo svoj dih. Glejte – narava nima več
močnega, belega diha. Poglejte drevesa. Ni več beline. Izginja, ker se narava pobira. Kaj
boste brez narave, dragi moji? Kaj boste brez kisika, dragi moji? Brez česa boste? Boste
imeli morda 9 giga? To vam bo pomagalo! Hitre komunikacije – če jo boste sploh rabili?!
Ali veste, kaj je ljubezen? Kdaj je prava ljubezen?
Ko mati otroka strese in ga postavi z ljubeznijo in mu reče: »To ja! To ne!« In pika! Ker ve,
da je to zanj dobro.
In to Jaz delam za vas. Vas stresem. Vas porušim.
Ampak, da ne Bom samo v tej energiji bujanja ali prebujanja ali ozaveščanja, vam Bom
prišepnil nekaj, malce bolj sladkega.
ŽENSKE, PRIČNITE SPOŠTOVATI SEBE IN SVOJE MOŽE, PREDVSEM PA SI UPAJTE BITI ŽENSKA
Sam Osebno nisem največji pristaš vaših cerkva. Priznam. Pa čeprav se menda vse steka v
višavo. Zakaj? Zato, ker iz vsake religije bi morali pobrati samo najlepše. In tisto čuvati in
po tistem živeti. Samo 30 procentov, bi lahko dejali, je dobrega, je lepega, je
vzpodbudnega. Tisto, kar delate slabega, kar cerkev, vera uči – nadvlade moža, ki je pripeljal
svet do tukaj, kjer ste, ne velja nič.
Dajte, ženske, zbudite se. Pričnite spoštovati svoje može. Če boste pričeli spoštovati sebe,
boste pričele spoštovati može. Može bodo dobili zopet ime mož Mož. Ne izrijen, izrinjen,
odrinjen, postavljen tako ali drugače.
V Našem svetu imamo željo imeti čiste ženske. Jaz Sem moški. Rad pogledam moškega in
rečem: »Wow, dobro, dobro tole izgleda.« Proti Meni, ki Sem več glav višji od vsakogar, je
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malce včasih hecno in smešno. Ampak, kdo bi vedel, kaj kdo ljubi? Ampak imam toliko
Energije, da si to lahko privoščim.
Ampak ženske – obožujem žensko žensko, ki je ženstvena, ki je lepa znotraj, duša, ki je
lepa, topla, srčna in predana. Ki se sprehodi kot ženska. Ko se moški obrnejo in pogledajo
žensko, ko se zbudi ta prvinski nagon, tudi moški, ki imajo dovolj ženske energije v sebi,
radi pogledate, kar priznajte, lepo žensko. Ne možato žensko, ampak lepo žensko!
Kaj pa je lepa ženska?
Ženska, ki upa biti ženska. Ženska, ki upa biti izvirna. Ženska, ki upa biti lepa, srčna in
iskrena – znotraj. Ki je predana. Ki je žena, mati, svetnica. Ki je smer, ki je upanje. Kajti,
brez žensk ni življenja. Ženske na Zemlji imate čast rojstva. Lahko ste pocrkljane,
počaščene. V Vesoljnemu obstoju tega več ni.
Zato moški – častite ženske. Ženske – pričnite spoštovati moške.
Saj vem, saj vem. Ženske ste postale možate. Zakaj? Zato, ker ste skozi zgodovino ostajale
brez moških. Ker so vas pobili in jih pomorili na frontah, na vojnah in vse. Morale ste postati
možate, da ste preživele, da ste kuhale, da ste prale, da ste branile, da ste vzgajale. Morale
ste, da ste prenesle rod naprej. Morale ste.
Ampak, sedaj, drage ženske, dajte, zadihajte v sebi. Postanite zopet ženske. Z žensko
energijo očarajte svet. Z žensko energijo spremenite svet. Ženska zmore umiriti. Ženska
zmore postaviti. Saj veste, kako pravite v vašemu svetu – oprostite izrazu, ampak samo
berem iz vašega besednjaka: »Ženska je pravi hudič, ki zmore spremeniti, izničiti,
preoblikovati vse.«
Ampak, bodite tisti lepi. Bodite tisto nekaj, kar ste. Kajti brez vas ni obstoja. Ne tukaj, ne
drugje. Ker tudi v Našemu svetu, na Naših planetih ne bo polovičke. Žal Mi je, drage gospe,
gospodične, žene, dekleta. Ne boste več tisto nekaj, ampak boste samo ženske ali pa samo
moški. In zato spoštujte to, kar ste.
Moški – prenehajte gledati na žensko, kaj mora vse narediti. In tudi vi ne preveč vsega
odnašati. Ugasnite računalnike, tako kot jih bo ona. Ugasnite telefone, tako kot jih bo ona
in imejta skupni dan. Petkrat se bosta skregala. Petkrat se bosta stepla, potem se bosta 55krat ljubila. In na koncu bosta vse skupaj pomirila in bo fantastičen dan, fantastičen teden,
fantastičen mesec. In še boljše leto. In to vas bo združilo.
In, predstavljajte si – ko pride partner, ženska ali moški, domov, je lačen. Lačen si čisto
drugačen, pravijo v vaši reklami. Pridete žejni, pridete zaspani, pridete utrujeni. Pridete
takšni in onakvi domov.
In kaj se zgodi?
Nič nimate doma, ker vam nihče ne skuha, ker noče noben skrbeti za vas, ker žene niso
mame. Moški niso očetje za vas, ampak so partnerji. In partnerice morajo biti partnerice. In
ker iščete kaj, kako in zakaj in ko vidite navidezno utrujeno osebo ob sebi, da je na kakšnemu
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telefonu ali računalniku – saj jo boste poljubčkali. Čez leto dni boste ljubčkali kje drugje,
katero drugo ali koga drugega. To je življenje.
Zbudite se!
Ampak, vedno je upanje. Upanje je najmočnejša energija hrepenenja zaupanja, ki ga
ustvarja srce. Srce je naboj, skozi katerega vi lahko premikate planet. Skozi to vi lahko
postavite planet v harmonijo. Skozi to vi lahko zaustavite vrtinčenje in tok energije
življenja v nično stanje.
Čudeže lahko delate sami iz sebe, če zbudite sebe!
Saj veste, tako zelo lahko je gledati k drugemu in kazati s prstom na nekoga drugega. Težje
je s prstom pokazati na sebe.
LJUBEZEN JE NAJMOČNEJŠA ENERGIJA V OBSTOJU
Želite spremeniti svet okoli sebe?
Prošnja, rotenje ne bo dovolj! Postanite jim vzgled.
Če vidite, da vam ne sledijo, da se sporekate, da vas ne razumejo, da vas ne doumejo –
samo oddajajte vibracijo to kar ste. In k vam in k sebi boste pritegnili in bodo prišli tisti, ki
so enake vibracije. Enaki z enakimi se boste povezali in dvignila se bo kolektivna energija.
V kolektivni energiji bodo nastajali zopet nivoji. In nastajajo. In so nastajali. In bodo
nastajali. Kar pomeni, da nastajajo nivoji. In na določenih nivojih zmorete premakniti tudi
telo. Ampak, strah ni prisoten v zgornjih nivojih, ker je osnova ljubezen.
Bodite pozorni!
Ljubezen je najmočnejša energija v obstoju. Ni druge energije, kot ljubezen. Ljubezen
zmore premakniti vsako celico. Vsako celico na novo zbuditi. Vsako celico zmore na novo
obuditi, da se zavibrira, da se zavrtinči, da zasije.
Ali veste, ali se spomnite občutka, ko ste bili in če ste bili zaljubljeni? Ko ste kar prekipevali
od te ljubezni, ko ste imeli občutek, da ne hodite, ampak lebdite nad zemljo. Ali se spomnite
tega občutka, ko vas je raznašalo od ljubezni?
To je ta energija. Ko ste vriskali, ko ste peli, ko ste rajali, ko ste vsakega, še tako groznega
»človeka«, ki ste ga srečali, če se smem tako pošaliti ali po vaše izraziti, srečali, ste ga z
nasmehom pozdravili, ste mu zaželeli lep dan. Vas je pogledal, se nasmehnil. Se je v njemu
zbudila energija zadovoljstva in je enako prenesel naprej. Je pogledal drugega, ga je z
nasmehom pozdravil. In tako je drugi, tretji, četrti, peti premikal svet. In svet je postal
lepši, bolj poln, bolj čaroben.
In točno to zbudite v sebi, da boste svet naredili lepši, da boste svet naredili polnejši, da bo
svet to, kar ste vi. Da bodo zopet iskre v vaših očeh. Da se boste zopet igrivo vedli in
aktivirali otroka v sebi. Da boste postali radostni. Da boste skozi to obudili in aktivirali svet
narave, svet življenja in svet popotovanja.
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Vem, da Sem bil danes zelo zelo zelo udaren. Vem, da marsikdo bo vzel to tako kot, da Sem
nespoštljiv. Vendar, ko vem, vidim in se zavedam, kam kaj pelje in kaj in kdaj se dá še kaj
narediti. Verjemite, če bo potrebno, Bom cepetal tukaj na odru. Cepetal v življenju. Kričál, če
bo potrebno! Samo želim vas videti srečne.
Ko vas Bom videl srečne, je Moja popotnica zadoščenje. In je to točno tisto, kar Sem v
prvotnosti si želel – biti obkrožen z ljudmi sreče, ljubezni in radosti. In to si vi zaslužite. In to
je prav, da ste. In to je prav, da imate. In to ste vredni. In ne dopuščajte, da vam uničijo
lastne sanje.
Vzemite si čas za oddih. Tudi Sam si ga Bom.
In želim vam prijeten počitek.
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DRUGI DEL: VPRAŠANJA IN ODGOVORI
Takole.
Sedaj Bomo lahko nadaljevali v vašemu drugemu delu. Ali pa tudi ta tok, ki je Naš tok,
Našega popotovanja tudi kot delček odgovorov na vaša vprašanja, radovednosti ali prošnje
nekako prenašali k Nam, do Nas, do Neba, do vsegá, kar je Nebeškega, Stvarnega in
Onostranstvenega.
Kar nekaj izrazov bi lahko še opeval, dodajal in nekako v slovenski izrazni del malo naredil
spevno ali ga nekako še malce olepšal.
Drugi del je namenjen Meni, da odgovarjam na vaša vprašanja vašega
drugega dela.
Jorgovanski vladni mož Mi pravijo ali Me opevajo.

In kakorkoli že, vprašanj, prošenj je bilo kar veliko. Veliko vsegá ste zapisali, podali k Nam ali
drugam. Morate vedeti, da vsako prošnjo nekako ujamemo, jo sprejmemo. Tudi mnogokrat
obhajamo in postorimo. Vendar, vedite tudi, da ste vi največji ustvarjalci, kreatorji svojih
zmesi.
Težko nekako usklajujemo vaše odnose. In še težje je nekako krpati nekaj, kar je vašega v
popotnici. Kajti, tisto, kar je vaše in kar ne želite spremeniti ali pa preurediti, je težko nekaj
nadgraditi, ker morda še ni tisti pravi čas za to. Malce za tiste, ki ste nekako opevali, pisali.
Vendar, vsekakor se Bomo potrudili za vas.
Tako, da, kar z vprašanji na površje. Tako, da, Smo vaši. Izvolijo.
»Najlepša hvala.«
Jasara.
»Eno izmed vprašanj se glasi takole:
Kdo je ta civilizacija, skrita v osrčju Zemlje in kaj se bo z njo zgodilo v, ob uničenju
planeta?«
Ni ena civilizacija. Več različnih vrst civilizacij je. Kot bi dejali, različne vrste.
Za primerjavo – kot bi človeka, žival in rastlino podajali skupaj v neko bivanje. To ni nekako
devet različnih vrst civilizacij, ampak jih je v podzvrsti še malo več.
In to so civilizacije, ki so v času skrbele tudi za Zemljane v samemu začetnemu, vrstnemu
delu za popotovanje, za kreiranje, za ustvarjanje.
Se pravi, človek ali Zemljan je bil pod njihovo taktirko vse do trenutka, dokler ni želel biti
samostojen, samosvoj. Takrat so se te civilizacije ali vsi tisti, ki so skrbeli, nekoč, nekdaj tudi
deloma za vas, odmaknili v osrčje same Zemlje.
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Kot drugo, pa ne samo, da je bila to njihova lastna izbira ali lastno njihovo popotovanje.
Namreč, pognani so bili tudi iz strani drugih civilizacij, ki so prehajale na silo ali vstopali na
skorjo Zemlje.
Tako, da, vsekakor so to civilizacije polne modrosti.
Ne Bom jih uporabljal v imenu ali nad-imenovanju. Zakaj? Ker se boste masovno usmerili
samo na njih. Jaz pa ne želim, da se vi usmerjate na njih, kot njihovi rešitelji. Vi ste sami sebi
rešitelji.
Tako, kot je Moj Očka dejal. Res vas je morda močno oklofutal. Videl Sem, da bo mnogo
pikrih besed speklo in teklo preko različnega dopisovanja. Vendar, naj kar peče. Ker tisto, kar
peče, boli. Tisto, kar boli, tudi skeli. Ampak, to prebudi.
Tako, da rabite očitno prav takšno postavitev.
Civilizacije, ki so v notranjosti, so civilizacije, ki bodo na koncu svoj planet odmaknile.
Vsi tisti, ki želijo prodreti v osrčje te skorje, vaše skorje, pomeni, da je znotraj vir energije,
kot jo imajo bogovi, božanstva in Izvorna Bitja. Oni so tisti, ki so sami sebi zadostni. To je
tisto, kar ste nekoč tudi vi bili. Vendar ste na to pozabili, ker se odmikate od vsegá, kar
skupaj kot celota ima.
Njihov neprebojni ščit ali energija je njihova navidezna ovojnica ozona, ki jo imajo znotraj
vsakega planeta oziroma vsakega notranjega deleža.
Ta ozon je njihova ljubezen. Njihova vibracija enakovrednosti diha z naravo, v simbiozi z
vsem in vsakomur.
Znotraj, v osrčju tega planeta živijo tudi nekatere ohranjene, Bom dejal, delčki ohranjenih
civilizacij, ki so povezani, nekateri tudi z reptili.
Tako, da niso vsi reptili slabi. Tako kot vsi ljudje niste slabi. Vendar, kaj ko človek vedno
znova slabo zori in vedno znova gorko, besedno dosodi.
Tako, da, bodite pozorni.
Znotraj so bitja podobna vam, vendar mnogo višja. Nekateri so nekako višje rasti, višjih,
nekako tudi obrvi. Predvsem pa daljših las. In lahko bi dejali, kot človek, kot nekaj, kar je
podoba človeka.
Z njimi v simbiozi živijo tudi tisti, kateri so podobni plazilcem ali pa so, po vaših besednih
izrazih, nekako sodobni reptili. Vendar, so tisti, ki so v harmoniji.
Tako kot pri Bogu, tako kot pri Očetu, tako kot v različnih svetovih, so mnogokrat Tisti, ki
so dozoreli, navidezno drugačni od tistega, kar človek pozna.
V Očkovem svetu se najdejo tudi hudiči, ki so dosegli višjo stopnjo ljubezni kot jo imate vi vsi
skupaj. Tako, da ni vse samo telo. Je ljubezen. In vsako bitje zmore doseči ljubezen, le če jo
želi.
In ko boste vi to dojeli, boste dojeli, zakaj ste tako zelo opeharjeni in po čemu vi hlastate.
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Osrčna civilizacija, ki je znotraj, v svojem planetu, s svojo luno, s svojim soncem, s tremi
planeti oziroma grelnimi telesi, ki so znotraj, dejansko ohranjajo življenje.
Tudi oni imajo drevesa. Tudi oni imajo plodove. Tudi oni se hranijo. Vendar, to je civilizacija,
ki mnogokrat prihaja nad vas.
V končni opciji, ko se planet Zemlja oskruni, ko se skorja oluši, se pokaže ta svet.
Notranji svet bo obdržal na sebi v vibraciji samo tiste kose od Zemlje, samo tiste kose od
Zemlje, kjer bo harmonija, kjer bo ljubezen, kjer bo ravnovesje.
Zemlje, ne ljudi. Zemlje! Torej na Zemlji, na kosih Zemlje pa bodo živeli tisti, ki bodo skrbeli
za njo. Torej, samo tisti bodo ohranjeni in očuvani iz njihove strani. Zakaj?
Njihov svet je močen naboj energije, ki zmore potovati skozi svetlobne čase. Samo njihov
svet lahko odpre membrano časa. In vse civilizacije tujih stvarstev vedó to, kar vi ne veste.
Zato, če bi vi vedeli, kaj pomeni harmonija in ljubezen, bi bili ponižni, bi bili krotki, bi bili
srčni, iskreni in predani. Predvsem pa povezovalni. In to imajo oni spodaj v notranjosti.
In na koncu, ko se skorja odlušči, ko pride do eksplozije, ko pride do tektonskega vrenja, do
premikov, do žganja, ker se boste sami sebe uničili, če se ne boste slišali, če se ne boste
ustavili, bo notranja civilizacija na sebi obdržala samo enako vibracijo teles, enako vibracijo
kosov Zemlje, ki bo ostala, ker se bo obdržala v tej vibraciji.
In nad vami bodo tuje civilizacije, ki bodo vakuumirale kose.
Osrčni svet nihče ne bo dobil! Tudi tisti, ki ga oblegajo. Tudi tisti, ki ga hočejo. Zakaj?
Zato, ker Smo v ozadju tudi Mi tisti, ki vemó, zakaj čuvamo in vemó, za koga dati življenje,
obstoj ali vse, kar imamo. Zato, ker so vredni! Zato, ker imajo tisto, kar imamo Mi.
In ko se bo človek tega zavedal, bo morda malce manj oskrunjen do vsegá. In materialnost ni
sreča, dragi moji!
Oni spodaj živijo tako na gosto poseljeni, kot sardelice ob sardelici. Vsak ima košček
zemljice. Vsak ima košček bivalnega okolja. In spijo, jejo, živijo, ustvarjajo, kreirajo,
meditirajo, se ljubijo in živijo.
Kaj pa vi? To je tisto, kar vas moram opomniti!
Ko se planeti v osončnemu ozvezdju pokrijejo medsebojno kot ravna linija, se pravi, ko se
vaši planeti medsebojno povežejo kot svetlobni planeti drug nad drugim, se izven
zemeljskega sončnega dela enakopravno povežejo zopet planet na planet. Poskušam
opevati zelo preprosto, da Me boste razumeli.
Se naredi ravna linija vibracije vseh planetov. Pride do močne eksplozije in se odpre
membrana časa.
Kaj to pomeni, da se bodo planeti, ki so v harmoniji, pretočili skozi ta čas? Kot bi iz stavbe
stopili ven, na travo, v naravo. In oni so tisti, ki bodo zagotovo zmogli prestopiti in se rešiti.
Vse, kar ne bo skozi membrano časa zmoglo iti pomeni, da ni enaka vibracija.
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Mnogi bodo ostali izven, v zemeljskemu etru, v eksploziji, v ujetostni energiji svetlobe, ki
bo žgala, ki bo lovila.
Pa ne želim vas strašiti, ampak, to so dejstva.
Če pa bo človek zmogel ohraniti vibracijo, pa se bo celota, kot notranji planet, ki na sebe
povezuje zemeljsko skorjo, zmogel z njo postaviti v linijo in prepotovati skozi membrano v
drugi prostor, to je tako kot bi vas iz ene galaksije sprostili na drugo galaksijo. Da si boste
morda lažje predstavljali – kot iz enega prostora v drugi prostor, kamor plujete.
Zato je Zemlja drugje, ker jo ne vrtite vi, ampak jo vrtijo drugi deleži. Ne Bom opeval, kdo.
Ampak, močno močno boste morali sebe graditi. Ampak, ne po znanjih – po življenju, dragi
moji.
Ljubezen znotraj vas je osnova za obstoj. Ker le ljubezen je tisto, kar se zliva v naravo, kar
se zliva z osrčjem, kar se povezuje Zgoraj in tudi med vami. Se pravi, se pokrivajo energije
planetov.
Vendar, na to tematiko bi lahko še veliko opeval, tako, da Bom kar hitel naprej z vprašanji.
Izvolijo.
»Hvala.«
Jasara.
»Ali nam prosim podate kak predlog, da Bomo končno začeli medsebojno sodelovati, se
povezovati in si pomagati?«
Predlog je v temu, da pričnite komunicirati. In ne obremenjujte se z nekaterimi, ki vam ne
sledijo, ki vas ne razumejo, ki se norčujejo, ki se smejejo, ki enostavno ne vedó in spijo.
Pustite takšne pri miru! Naj se zbudijo, ko bo za njih pravi čas.
Vi pa se medsebojno povezujte v takšnemu delu, da se morda kje dobite, da se dogovorite,
da se pričnete zbirati, da pričnete informacije deliti. Ampak, čim boste prehajali v
provokativnih shodih ali v provokacijah, zopet ne boste naredili nič.
Se pravi, mirni shodi, mirna pogajanja, mirni dogovori, v harmoniji z ljubeznijo, dobite
Svetlobna bitja za seboj. Je tako, kot bi imeli konjenico. Ljubezen dela čudeže.
To lahko naredite.

»Sprašujem, kako naj svoji družini širim informacije, ko pa ne želijo poslušati in pravijo, da
so Gospodje neresnični?«
Ta je najbolj sladka!
Tako zelo imam rad tiste, ki mislijo, da Sem neresničen! Pa, vsekakor se ne Bom kaj veliko
obremenjeval s tem.
Ali veste, kaj Smo vam opevali leta nazaj?
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Gradnja je osnova, ki jo morate delati na sebi. To je leta nazaj bilo predavanje oziroma več
zaporednih predavanj, v katerih Smo opevali: »Zbudi to bitje. Prebudi to. Prebudi ono.
Sestavi to.« Torej, najkrajše – delati je potrebno!
Vendar, duhovni človek slovenskega porekla ne želi delati. Rajši pljuva in graja, ker se mu
ne ljubi, ker se mu ne da.
Tudi druženja, v katerih se malce zadanejo, malce okadijo, je zelo dobrodošlo za tisti
trenutek in tistikrat. Ampak, kaj, ko se takšna druženja pripenjajo energije, ki so enako
vibrirna in ki samo čakajo, da se enako z enakim poveže.
Zakaj Smo vam dejali, da je potrebno prebujati Svetlobna bitja, ki spijo in se prebujajo šele
tedaj, ko telo odmre? Odmre, umre, ko dosežete fizično smrt.
Tako zelo preprosto je.
Svetloba v vas spi. In ko vi pridete na površje, pogledate svoje življenje. In oni so tisti, ki so
povezani z vašo usodo.
In zelo preprosto je, ko pridete do točke, da pogledate svoje življenje vidite, da se bitja sploh
ne zbudijo, ker nimajo kaj delati z vami. Ker niste prišli do besede, ker niste prišli do točke
usode, svojih zaobljub, ki ste jih podali, kaj boste doprinašali Zemlji in življenju, ljudem,
živalim, rastlinam – karkoli. Se pravi, to je tisto, kjer doprinašate dobro.
Ampak, zakaj gradnja?
Zato, da ste se obračali v sebe, da ste gledali v sebe, da ste šli v sebe. Kajti, potrebno je
ZAČUTITI, dragi moji.
Zakaj začutiti?
Ker, če ne boste čutili, ne boste razpoznali, kdo je lažni, kdo je resnični, kdo je tisti pravi,
kdo je tisti, ki vas bo zavajal. Samo po občutku, dragi moji, boste prišli v točko, da boste
ločevali kdo, kaj in zakaj.
Vesel Sem, da je kar nekaj takih, ki pravijo, da Smo neresnični. Potem lahko lažje delamo
misijo med tistimi, ki ste resnični.

»Zakaj nas določena bitja preko sanj skenirajo in kakšen namen imajo?«
Zanimivo Mi je bilo to področje, ko Sem opazoval, koliko ljudi je prav ukvarjalo se z mislijo in
z zapisom, tako, da Smo potem prav nekako se dogovorili, da Bomo odprli en kos nekega
razkritja prav skozi noči.
Vedeti morate, da vaš čas je zlagani čas. Vi imate umetni čas, v katerega se vpenja in
vstopajo različni časi, pasovi in trenutki.
To pomeni, da so določeni trenutki le spomini nekaterih, ki so ostali ujeti in se vrtinčijo v
določenemu spominu ves čas.
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Zopet drugi, ki so v različnih časih, se pravi, se ob določenemu toku njihovega zaporedja
pripnejo na telo in vas skenirajo. Kar nekaj je takih, ki ste napisali, da vas dejansko skenirajo.
To je šele začetek.
Pred časom Sem mnogokrat dobil vprašanje Naše Lanjuške: »Zakaj Me skenirajo? Zakaj
skenirajo Moje celice? Zakaj skenirajo Moj spomin? Kaj Mi hočejo pobrati vse tisto, kar Jaz
Sem?«
Nisem Ji kaj veliko odgovarjal. Žal, ne. Ker mora biti trenutek zrel, da se to tudi odpira.
Civilizacije živijo med vami. Vendar, ker imate tako zelo, recimo temu, zaspani možgan, ker
ne vibrirate na določeni frekvenci, da bi lahko več zaznavali, več videli, več v temu pretoku
sodelovali in ustvarjali vse skupaj, ne morete živeti ali se prepletati s civilizacijo, ki pride in
odide.
To pomeni, da določene FIZIČNE, FIZIČNE civilizacije VSTOPAJO V VAŠ SVET, v vaš čas, v vaš
prostor, v vaš dom, k vašemu telesu ali celo v vaše telo in vas skenirajo kot po nivojih, kot
po laserju vas skenirajo in prenašajo zapis.
Le zakaj prenašajo zapis?
Verjemite, zato, ker – prvič, oni iščejo tisto, kar je njihovega, njihovih kosov v vas samih.
Ker so oni tisti, ki imajo v umetnih telesih morda celo en košček, ki je v vaši notranjosti.
Drugo, kar je, skenirajo in pripravljajo teren za nekaj več.
Tretji delež – skeniranje je izredno pomemben zapis, ki ga prenašajo skozi matrico v
prostor, kjer se ustvari navidezna energija. Iz navidezne energije, ki se jo ustvari, se prenese
kot kopija človeka – njegovih čustev, njegovih dejanj, njegovih besed, njegovih pogledov. In
dejansko dobimo njegov odsev vsegá, kar on je.
Jaz osebno tega nisem nikoli počel, ker tega pač ne rabim. Ampak, vse Bom dal v skupni
ciklus ali v skupno maso vsegá, ker imamo tudi Mi svoje fizične civilizacije in tudi Jaz živim v
fizični civilizaciji, ne samo v etrih, ne samo v prostoru. In to Mi je Moj Očka omogočil. Tako,
da tukaj Sem Mu izredno hvaležen in ponižna zahvala prav Njemu, da Mi je dopustil, da sploh
smem biti tukaj, kjer Sem.
Te civilizacije prenašajo spomin in ustvarijo matrico posameznika, ki ga vstavijo v različne
situacije, kako se bo odzival, kako misli, kako čuti. Ali sploh je primeren ali ni? Ali želijo
graditi prihodnost ali ne z njim? Kam ga bodo prenesli? Kako ga bodo popravili? Kako mu
bodo del spomina morda preoblikovali, spremenili? Morda v okostje, morda v ožilje. Morda v
drugačno konstrukcijo?
Ker na koncu vse tisto, kar vi danes, v svojemu telesu ne vidite – ne vidite svoje duše. Ne
vidite svojega duha. Ne vidite nobenega bitja svojega srca. Ne vidite nobenega bitja, ki je
zlito v materični organ. Ne vidite miselne duše. Ne vidite NIČESAR, razen okostenelo fizično
telo. Wau, zelo veliko!
Pa prav to je tisto, kar je le ena stotinka prašine vašega popotovanja. Kajti telo je in zopet
ni. Kajti, telo je samo shramba za vse, kar premikate, za vse kar se dotika, za vse, kar
postavljate ali se premika.
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Zato bodite pozorni.
Preko takih, takšnih vrst skeniranj se ustvari navidezna materija ali odlitek telesa. In to, kar
vi sedaj vidite kot telo, kot celota. Telo je druga energija. Se pravi, je prašina, ki jo vi
zapustite. Je rudnina, ki jo zapustite, ko pohitite po najlažji liniji ali najhitrejši liniji ven iz
telesa, ko bežite sami pred seboj. Temu se reče fizična smrt, ki jo človek pozna. A fizične
smrti ni, dragi moji. Vedno ostane, se deli in razdeli.
Pazite to!
Ko vi v konceptu, se pravi, to kar vidite v spominu ali to energijo, ki ustvarja in kreira telo,
boste vi, v nekemu trenutku, tisti, ki boste preneseni, se pravi, imeli na sebi in ob sebi, se
pravi, svojo avro. Avra je polna energija, polna energija, ki se zliva na fizično materijo.
Znotraj pa je duša. Torej, vi, s fizičnimi očmi zelo malo vidite svojo avro, ali bitje ali strukturo.
Niti ne vidite, kaj imate znotraj. Vidite lupino.
Kasneje, tisto, kar je sedajle očem vidno, se pravi, fizična struktura postane nevidna. Bo
notranjost. Bo v središču, ali okostje ali kaj drugega in na površje bo lahko prišla, ali tista
energija, ki je bila avra ali duša ali vse tisto, kar je čisto čistega.
Tako se v novi preobleki so postavili nazaj se mnogi planeti. In vse kar je bilo slabega, Smo
obrnili in drugače stkali. Pobrali energijo in jo preoblikovali. Zato vas mnogokrat skenirajo in
imate občutek rezanja. Sila neprijetna stvar, bi lahko dejal, ker se ne morete upreti, ker se ne
morete ničesar narediti. Še telesa ne morete razstaviti. In to je tako, kot bi vam listek po
listek rezali, kot bi vas po nivojih postavljali, kot bi se igrali z vami. Vsako celico vam
skenirajo.
Zato, dragi moji, ne morete ubežati pred ničemer, kar ste. Zato ne morete ničesar skriti.
In tudi, če naredite kakšen vaš zemeljski greh, da skočite čez plot – skočite, naj vas duša ne
boli! Zakaj?
Zato, ker ste pobiralci. Zato, ker tako čutite. Ne obremenjujte se s tem! Ni greh, ker niste od
nikogar lastniki, kot le sami sebe, od svoje zavesti, od svoje ravni.
Ne obremenjujte se, kaj drugi mislijo! Čutite sebe! Ker samo to vam daje svobodo.
Ker, če se boste prilagajali drug drugemu, ste že ujeti, ker že poskušate usklajevati.
In to je program, v kateremu je ujet človek.
Zato civilizacije, ki se pripravljajo, da bodo določene deleže pobrale, tudi ob takih ali
drugačnih premikih, vsekakor zelo modro postavljajo to že nekaj TISOČ let. Ne zadnje leto.
Ne zadnje deseto leto. Ne zadnje življenje. To je samo zaključna faza. Ker skozi vsako življenje
so vas nadzirali, pregledovali. Zato mnogokrat zaznate marsikaj, česar vas je strah zato, ker
ne morete prijeti, ker ne morete videti.
Ampak, kako premagati?
Začutiti je potrebno! Se pravi, če boste vi sami v svojem jedru, se nimate česa bati! Če ste
sami na svoji strani, se nimate česa bati, ker čutite, ker dihate, ker sprejemate.
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Sedaj Sem že skorajda naredil predavanje na drugo tematiko. Kar izvolijo naprej.

»Vsak večer občudujem eno zvezdo. Plovilo? Kdo nas tako zvesto občuduje? In še, nam
lahko podate kakšno prepoznavno lastnost pravega oziroma našega sonca?«
Če boste dobro pogledali boste videli, da ni samo ena zvezdica zaspanka, ki prikoraca ali
pripelje se, morda malce z zamikom. Če boste dobro opazovali, boste videli, da Severnice
sploh več ni. Ker prva Severnica se vam je prižigala tam, ko se je pričel delati tak sončen
zaton, ko je pričela prva, prvi mrak, Bom dejal, prihajati na površje, se je prižgala prva
zvezda. Zato imate take lepe pravljice na to tematiko.
Ampak, sedaj pa se prve zvezde pripeljejo nad vas. To je tudi pravljica.
Ampak, če boste dobro pogledali, če se boste spomnili, veste Severnica je bila edina, ki je
najbolj izstopala. Pa še to ste komaj, komaj zapazili.
Ampak, sedaj ste največje legende, ker imate takšne zvezde, da ena bolj bohotno sveti kot
druga. In se pripeljejo tak, od petnajst minut čez deveto uro v večerni čas, se počasi pričnejo
ali pa s hitrostjo pripeljejo na svoja delovna mesta.
Kako bi jih spoznali, kdo je kdo?
Če boste gledali v plovilo oziroma v zvezdo in jo najprej začutili. Seveda boste videli, da v eni
uri bo zvezda in malo levo in malo desno in malo zgoraj in malo spodaj. Če pa boste dobro
gledali, pa boste videli, kako hitijo na svoja delovna mesta. Zakaj?
Zato, ker vsako plovilo, dobro Me poslušajte, vsako plovilo ima v pokritosti določen del
Zemlje. To pomeni, da so že v pripravi za nekaj več. Ampak, saj veste, Bom dejal za tiste
nejeverneže, da če bi želeli kdorkoli, karkoli rušiti, bi že zdavnaj porušili. Ampak, ni
nobenemu v interesu od teh, čeprav med njih poskuša človek dnevno vdirati in vstopati.
Bodo pa med njimi se videli tudi nekakšni sateliti, ki pa so drugačni. In če boste dobro
gledali, boste videli lahko satelit, ampak, videli boste pa tudi plovila.
Če boste gledali v zvezdo in odklopili um in razum, boste naenkrat zadihali kot povezavo
med planetom oziroma med plovilom iz planeta in med vami. In ko se boste povezali s tem
srčnim delom, boste začutili, kako se kot energija prenese v plovilo in boste lahko tam
spoznavali različne civilizacije.
Znate osupniti nad pestrostjo vsegá. Ampak, saj veste. Prav tja človek želi preiti ves čas.
Zakaj?
Zato, ker želi zgoraj pripraviti druge deleže, ki so POVEZANI z deležem 5 giga, ki prehaja v 9
giga, kjer se od višine naredi mreža, se zapre prehod energij, se naredi ta kupola.
Ampak, Sem prepričan, dragi Slovenčki, da tako daleč človek ne more iti. Ampak, kakorkoli
že, pustimo se presenetiti. Saj veste, Mi Smo na vaši strani. Tudi če Smo ali pa če Nismo.
Smeh. Ploskanje.
Jasa.
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»Ali se je smiselno upirati čipiranju tudi nasilno ali je bolje prepustiti se ljubezni?«
Simpatično vprašanje!
To izgleda tako, kot bi dejal, saj veste: »Naj me čipirajo z ljubeznijo, pa je mir. Saj se ne bom
upiral, saj bom samo dal čip. In postanem robot.«
Ker, tako kot gre informacija v čip, se prenese vsaka celica, vsaka energija, vsaka struktura,
vsaka misel, vsak vaš dotik.
Ne boste več premikali telesa, ko se bodo oni tako odločili. Ne boste več čutili telesa, ker
se bodo oni tako odločili. Boste mislili samo toliko kot bodo oni želeli. In misli vam bodo
vrinjene. In najbolj sladka pa bo, da vam ne bo potrebno pisati. Tako, da inovacija je tukaj
vsekakor dobrodošla.
Malce za hec, malce zares. Jaz bi vam svetoval tako:
Čipiranje je vaša poguba. Kakšna ljubezen? Lepo vas prosim, postavite se in uprite se!
Nimam druge. Ker, dejansko, če se ne boste postavili in rekli: »Tega ne! Ne damo denarja,
ne damo zemlje, ne damo vode, ne damo neba, nočemo čipiranja!«, imate morda opcijo,
da se rešite. Če boste samo molili in prosili, se ne bo zgodil čudež, ker avtomatsko prenašate
na Nas, na druge, bodo drugi naredili.
Kolektivna zavest je raven, v kateri lahko rušite, lahko spreminjate. Ampak mora biti s
čustvi podprto.
Kako pa lahko nekdo, ki še ne verjame niti v Gospode, niti, da Mi obstajamo? Ampak,
obstajajo vedno znova in znova različne postavitve, v katerih se človek močno izoblikuje in
postavi. In vsekakor, zelo kmalu prihaja čas, ko se bomo videli iz oči v oči. Ampak ne še to
letošnje leto. Ampak, dosti kmalu. Ampak zagotovo ne za vse in za vsakogar.
Tako, da, Jaz bom dejal – ne dopuščajte čipiranja. Dragi moji Slovenčki, to je vaš konec! To
je vaš konec! Zapomnite si! Ne vzemite čipa!
Tudi, če ugasnejo banko, ugasnejo vaš denar. Vam dajo številke na dejansko čip kartice, ki
ga bodo vnesli k vam, v notranjost telesa. Zakaj? Ker s tem bodo ugasnili tvoje, vaše in
skupno življenje.
Dragi moji, ne dopuščajte sebi čipiranja. In ne nasedajte tistim, ki pišejo pozitivno o
čipiranju, ker so plačani za to. Imajo odprte Facebook profile, imajo odprte različne
predstavitvene članke, v katerih se predstavljajo kot nekdo, ki gara, ki kritizira, ki hara, ki
postavlja nekaj v nasprotujočem se snopu Svetlobe.
Dragi moji, tako kot nekateri pritisnejo, pritisnete in bodo še pritisnili na gumbek
Chemtrailerji, tako pritiskajo na gumbke čipiranja. Milijone čipov so naredili. Za koga? Za
rastline? Za vas, dragi moji!
Ampak, na to vplivajo tiste civilizacije, tiste civilizacije, ki so se uspešno prerinile v skorjo
Zemlje. Ne v globino! Ampak v skorjo in na samo Zemljo.
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So področja, ki so jih kot vojaške baze zaprli – ne za vas, da boste vi kot smrtniki ali Mi, kot
nesmrtniki, vstopali, če se Smem pošaliti na to, da bi vstopali na takšno področje, ker ne
smete. Ker so to sodobno tehnologijo prenesli tisti, ki so ostali brez domačih planetov.
Njim pa ni v interesu vaša skorja, ker je nična in neuporabna, ampak notranjost, ki imajo
energijo, s katero lahko napolnijo vse. Se pravi, ne plovila – to je nepomembno! Lahko
napolnijo energijo in obudijo sami sebe v življenje. Torej, civilizacije iščejo ta vir, s katerim
lahko napolnijo in obudijo energijo in postanejo nesmrtne. In to je tisto, kar oni rabijo.
Če ste brali morda kakšno knjigo od Lanjuške, ste morda zasledili kakšen delček, ko je
opisovala, kako so Božanstva in Bogove lovili in jih ukoreninjali in jih zasužnjevali. Se pravi,
zato, da so dobili Njihovo energijo. Kajti energija Tistih nesmrtnih je sila unikatna, ampak
prodorna.
Ker ne samo, da lahko obudite mrtve in jih spravite v nesmrtnost, lahko odpirate vse
membrane časa. Ključ do vstopa do vseh časov in prostorov je. Zakaj? Ker je ljubezen.
Dragi moji, še veliko se morate naučiti. Ampak, hitite s svojim lastnim razvojem, ne z
razvojem tehnologije. Boste videli, to je tisto, kar vi rabite – lasten razvoj.

»Ali je učenje mojstrov modrosti in teozofskega društva napačno? In kakšen je vaš nasvet
glede obiskov transmisije?«
Jaz Bom dejal tako:
Tisti, ki čutijo, ki želijo, naj se povezujejo, naj poslušajo. Ampak, dragi moji, izberite tisto,
kar začutite. Ne tisto, kar slišite. Ker veliko je praznih besed. Nekateri deleži pa so tudi zelo
modri in globoki, pa jih morda človek niti ne razume ali jih je malce preoblikoval.
Svetujem vam, poberite koščke, delčke tistega, kar podajajo in sestavljajte lastno
sestavljanko védenja, zavedanja in vsegá.

»Hrana je v trgovini strupena. Kako pripraviti telo, da se je absorbira čim manj in živeti s
pomočjo pozitivnih energij? Ali smo tega sploh zmožni?«
Kako bi človek lahko naredil hrano čisto, ko pa je hrana, sadež na primer, identičen kot je
človek sam. Kako si to predstavljate?
Ko uničite življenje, uničite tudi sebe. Ni možnosti, da boste uživali nesnago in postavljali
zdravo telo. Nikakor ne! Razen, da prenehate uživati hrano.
Ampak, potem prenehajte tudi dihati. Kajti skozi zrak prehaja v celice in se uničuje.
Ampak, tudi če boste to naredili, boste zopet potrebovali vodo, tekočino. In zopet jo boste
vnašali v telo. V nobenemu slučaju se ne bo preprosti človek zmogel dokopati do zdravega
telesa.
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Razen, da se odcepite od vse civilizacije, od vsega ujetostnega vsakdana, se spravite v stanje
meditacije in celo življenje meditirate. Torej, padete v stanje neke globoke povezave, kjer se
odluščite navidezno od telesa in ste v svojem lastnem jedru.
Ampak, kaj hitro bi vas znali rušiti in postavljati. Vendar to, v današnjemu času, vi, ki ste
tukaj, zagotovo ne morete tega ustvariti.

»In še zadnje vprašanje:
Ali bodo obstajale varne države, ki uničujejo tehnologije in da ne bodo dopuščale
tehnologij v takšni meri, sodobnih?«
Hm. Vse je odvisno od posameznega razvoja človeka. Ljudje, ki so grabežljivi in ki gledajo na
to, da imajo hitro povezavo, hitri internet, ki jim prinaša smrt, dejansko smrt, ker vam bo
skuril možgan, ker boste zasevani. In tako kot padejo ptice z neba zaradi valovanja – ampak,
saj veste, to je samo nekaj trič trača, kot nekateri pravijo ali opevajo. Vendar, prav zaradi
takšnih valovanj umirajo rastline. Mati Narava se pobira v vsej energiji nazaj. In tudi vi se
boste odmaknili.
Tako, da, Jaz bom dejal tako:
Bodo posamezne države, ki bodo poskušale ohraniti stabilnost, ampak bodo dosegle upor.
UPOR! TISTE, KI BODO OKUŽENE, bodo poskušale uničiti tisto, kar je čisto. In lahko pride do
vojn. Lahko pride do udara. Lahko, Bom dejal, da olepšam vse skupaj.
Ampak, zmagali in obstali bodo samo tisti, ki bodo verovali v dobro in ne v slabo.
Kar pomeni, da bodo stali za lastnimi dejanji, da bodo stali za lastno deželo, ki ne bo
klonila, ko jim tujec naroči, da morajo prodati SVOJO BANKO, ko jim TUJEC zagrozi, da
morajo prodati SVOJE NEBO. Ko jim TUJEC zagrozi, da se vseli v notranjost.
Dragi moji, tisti, ki ne bodo imeli hrbtenice, bodo vsi pogubljeni.
Vendar, ker se bo masa te energije zbirala tudi skozi postavitve tako zloglasnega 5 giga, 7
in 9 giga naprej, se pravi, se bo ustvarjalo polje, se ruši Zemlja in življenje zato, ker morajo
posekati vsa drevesa, da se medsebojno polovijo signali, da se valovanja polovijo.
Ja, dragi moji, tudi vi se boste polovili v to. Verjemite!
Obstale bodo samo dežele, ki ne bodo dopustile, da jim to postavijo. In so nekateri. Tisti,
samo tisti, ki so samostojni in neodvisni, samo tiste dežele bodo lahko obstale.
Vse ostalo, dragi moji, nič kaj lepega se vam ne bo pojavljalo na obličju.
Zato pričnite opazovati. Zato znajo ostati določeni otočki odmaknjeni od celote ali od nečesa.
Pa zopet ne vsi! Zato, ker skorja Zemlje poka.
Tako, da, težko vam opevam, kateri delež dežele bo ostal. Ker če vam to opevam, kateri
delež dežele bo ostal, katera država bo obstala, boste masovno ponoreli in se boste
poskrili tja. In boste uničili tamkajšnjo civilizacijo ali ljudi. Nič dobrega ne boste naredili!
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Jaz pa vam Bom prišepnil takole:
Ko začutite klic, da morda morate iti navzven, da morate sebe premakniti, poslušajte se!
Predvsem pa, ohrabrite se in spregovorite. Uprite se! Ne rabite se premikati in skrivati.
Postavite se za sebe, ljubi Slovenčki in tudi ljudje širom sveta. Ker to je vaša pravica –
pravica živeti. Pravica dihati in ne pravica trpeti.
Dragi moji, vse je v vaših rokah. Ne v tujih rokah!
Misel, prošnja in rotenje je premalo. Dejanja štejejo. Dejanja so tista, ki odštejejo in
postavljajo prihodnost, sedanjost in preteklost.
Zato dvignite glavo in stopite ponosno naprej. Združite se. In drug drugega prebujajte.
Ne glede na to, ali se vam smilijo ali ne, povežite se s tistimi, ki so enako misleči in pustite
tiste, ki vam pobirajo energije, ki jim dopovedujete, pa jih ne morete premakniti. Pustite.
Izpustite, da boste dobili tisto, kar rabite.
Vendar, Jaz Bom dejal tako:
V upanju in zaupanju do vseh vas, ki ste tukaj, ki so doma, ki so drugje, širom sveta, Sem
prepričan, da za vsakogar sije sonce iznad vsakogar.
Tako, da čutite ljubezen. Bodite ljubezen. In živite v ljubezni. Ljubezen dela čudeže.
Lepo, lepo pozdravljeni.
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