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NESMRTNO TELO 
Vodi: Lana Praner z Gospodi, Brežice, 21. septembra 2019 
 
Najprej lepo in toplo, srčno pozdravljeni  prav vsi Tisti, ki ste se zbrali pod Nami, za Nami, nad 
Nami. Kakorkoli že opevam, je čisto iskreno in z ljubečnostjo. 
 
Danes Meni pripada ta čast, kot najmlajšemu, najvišje Vibrirnemu ali najbolj Častnemu ali, 
hm, kako naj Se opevam?, najbolj Očuvanemu, ki do pred nedavnega še ni vstopal v čas 
zemeljskega etra tega vašega popotovanja. 
 

Preprosto imenovanje ali opevanje Mi je le Jorgovanski Vladni mož.  
To je vse, kar je morda potrebno, da v temu času tega popotovanja, 
človek človečanstva tudi ve ali izve. 
 
 
 

 
Predvsem pa globoka in srčna zahvala vsem Tistim, ki ste prešli že iz določenih sfer, 
kompaktnih prostorov med Nas, za Nas, da se lahko darujete, žrtvujete in sodelujete, da 
lahko odpiramo različne etre različnega stvarstva vašega, tudi nekoč tako zemeljskega 
imenovanja.  
Prav vsi tisti, ki pa ste danes nekako v, Bom dejal, v človeškem popotovanju ali kot človek 
človečanstva tukaj pod Nami – iskrena dobrodošlica med Nami vsemi. 
 
Toliko Nas je, da bi Nas težko šteli z vašimi števili. Lahko bi preprosto opevali, da Nas je več 
kot milijon milijarde vašega neštetega časa. 
Tako bi lahko opevali v Našemu Ozvezdnemu jeziku. 
 
In predvsem lepa, srčna zahvala Mojemu Očetu ali Očku. Mojemu srčnemu voditelju, 
Mojemu srčnemu smernemu kazalcu, bi se danes res od srca rad zahvalil. Če ne bi bilo 
Njegove Modrosti, ne bilo vas, ne bi bilo vseh tistih med Nami, ki so že prestopali v čas 
našega popotovanja, kompaktnega stvarstva, v katerega vas Bomo danes tudi peljali ali 
prepeljali. 
 
Predvsem pa najgloblja in Čista zahvala gre Moji največji Ljubezni, najmlajši deklici Našega 
časa, ki Ji lahko preprosto opevam le Naša mala Lanjuška. 
Brez Nje tega časa, kot ga imate na razpolago vi, da boste lahko dostopali, mnogi tudi do 
predhodnih informacij, do sedanjih informacij in do prihodnosti, je morda pot odprtega 
popotovanja, ker se preko Njenega telesa steka, preoblikuje, izničuje in spreminja 
marsikateri zapis. Tako davnine kot tudi sedanjosti. 
 
Tako, da, brez Nje tudi Mene ne bi bilo v vašemu času, tako, da res srčna zahvala. 
 
(ploskanje) 
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POMEN KARMIČNEGA LUŠČENJA 
 
In tematika, katera je danes izbrana, je izbrana po Njeni strani. Ampak je to bila tematika 
izbrana že pred daljšimi leti Njenega časa in hkrati tudi vašega časa, ko se je prvič odločala, 
da bo sebe žrtvovala za karmična luščenja. 
Mnogi niti ne veste, da to obstaja. Mnogi veste in cenite, da to obstaja. Mnogi se norčujete. 
Mnogi pljuvate. Mnogi se posmehujete. Mnogi niti ne vesté, da to sploh nekaj je.  
 
Vendar, da vam razkrijemo to Veličino, preko katere prehajate tudi do točke nesmrtnega 
telesa, nesmrtnega duhá in bodočega časa vašega vsegá. 
 
Pred več desetletji, ko je nekako v trpinčenemu odnosu usahnila in se ponovno obudila po 
Naši liniji, dopovedovanja, prepričevanja in moledovanja, da je prav, da se vrne nazaj, da 
naredi, kar Smo se dogovorili, je bilo to veliko več, kot si je upala sprejeti za Sebe in prenesti 
med vas. 
Prvotno je bilo to, karmično luščenje, izbrano za Njeno dušo. Na koncu se je izkazalo, da bo 
skupaj z Njo sodelovala prav najmlajša kot zadnja zasnovnica. Tako, da Ona je Tista, zaradi 
katere imate priložnost vstopati kot vi, kot zadnji popotniki tega zadnjega življenja do 
točke nesmrtnosti. 
 
Običajno je bilo tako, da se je zadnja enota zlivala v notranjost vsegá, se mešala v vaši 
shrambi, se pravi, v vsem tistem, kar ste pridelali. Zato ste vedno in redno izginjali. 
 
Ko je prvič prestopila v Naš eter Našega popotovanja, je kot najmlajša deklica dejala: »Ni 
prav, da se borimo, da obstojimo. Ni pošteno do nas, ki smo najmlajši in ki smo najbolj…«, ne 
Bom uporabil Njenega izraza, ker Me boste izstrelili iz tega stolčka. Ampak, nekaj je 
pravzaprav po vaše sočno, domače zabrusila. »In ni pošteno, da mi ne dobimo priložnosti, 
ker ste prav zaradi nas, kot zadnje živeči, lahko dobili možnost, da se zapre določen eter.« 
 
Kako in kaj do vsegá, boste izvedeli prav sedaj. 
Ona je bila prva, skozi katero Smo postavljali nov sistem, nove matrice, novega časa, 
novega popotovanja. 
Ona je Tista, ki je bila kot prototip, kako človeška energija, kot človek razkrojke zmore v 
popolnosti ohraniti zadnji spomin, ga odluščiti od vsegá in ga znova zliti oziroma nariniti. 
Ona je bila Tista, ki se je borila, da zadnji obstoji. 
 
Moram vam priznati, da je to bil za Nas velik izziv. Mnogo večji, kot Smo si upali sploh misliti, 
kajti mnogi izmed vas imate skozi popotovanje davninska življenja mnogo bolj častna kot pa 
sedaj, kot zadnje življenje. 
In ker SMO JI OBLJUBILI, da se Bomo potrudili, da bo zadnji obdržal vse od vsakogar, Smo 
danes prišli do točke, da lahko razkrivamo bodočnosti oziroma bodočnost, v katero boste 
večinoma vstopali vsi. 
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VSAKO ŽIVLJENJE PRINAŠA SPOMIN 
 
Bodite pozorni! 
Vsako življenje prinaša spomin. Spomin, ki je različno opremljen z različnimi trenutki. In 
vsak trenutek je samostojen. 
 
Si predstavljate? 
Imate življenje, v kateremu ali iz katerega prenesete kos energije. In je to tako, kot bi z 
rokó zajeli mivko in jo raztreščili naokoli. Se pravi, toliko, kot je prašine same mivke, toliko 
prenašate spomina skozi – v čas od vdaha pa vse do izdaha. 
 
Predvsem, bodite pozorni, to je tisto nekaj, kar ostane od vas.  
In skozi vsako peščico vsakega življenja, kot dobite peščico nad peščico določenega spomina 
ali mivke, ki jo medsebojno mešate, prehajate do goste energije, do gostljate energije. 
 
Gostljata energija je pravzaprav tista energija, ki nižje vibrira in je nižje podprta.  
Energija, ki je podprta z ljubeznijo, s tisto srčnostjo, je energija, ki eksplodira, ki seva, ki 
postane magnet, na katerega in v katerega se shranjuje in povezuje enako z enakim. 
 
Ko vaše telo nekako ali energijo spomina vsegá, nekako dvignemo in jo razpršimo, se pravi, 
se energija po plasteh zaustavi. Kar pomeni, da je tako kot je nizan čas nivojev, tako je tudi 
nizan čas trenutkov spomina. 
Bolj, ko je napolnjen z ljubeznijo trenutek, višje vibrira. Več kot je srčnosti, bolj eksplodira. 
Bolj, ko je predanosti, bolj eksplozije, v celoti vibrira. 
Manj, ko je tegá, bolj je lebdilna v težini, v sluzi, v odnosih, ki ustvarjajo vnovično karmo. 
 
Ko Smo dejansko populacije zemeljskega človeka že nič kolikokrat tehtali, Smo z grozo in 
obupom ugotavljali, da, bolj ko greste v sodobnost, bolj ste daleč odmaknjeni od tistega, 
kar prvotno ste. 
Če bi po vašem rezilu vašega popotovanja se izrazil, bi dejal, da že zdaleč, zdaleč niste zreli za 
premik. Mnogi! Morda 10 ali 12 procentov iz vsegá, kar na Zemlji obstaja, če bi gledal 
zemeljsko živo populacijo.  
 
Zakaj? 
Zato, ker ste pozabili na radost! Zato, ker ste pozabili na milino. Zato, ker ste pozabili na 
ljubečnost, na toplino, na iskrenost, na predanost povezovanja in prepletanja. In bolj, ko ta 
energija usiha, bolj se v vaših očeh vidi globina usiha in ne lesketa. 
Bolj, ko je posameznik poln radosti, poln povezovalnosti, poln predanosti, bolj energija v 
očeh, kot iskra, sije. 
 
In sedaj se zamislite sami do sebe – kolikokrat in koliko sploh sijete?  
 
To je tisto, kar vas želim opomniti ali spomniti! Pozabili ste, da ste živi. Otopeli ste.  
In ta otopelost vam množično povzroča, da se zadnje življenje, v kateremu ste, mnogo bolj 
obtežuje in je neuporabno od vsegá, kar ste skozi zgodovino imeli ali predelali. 
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Si potem predstavljate, kako zelo težko je spraviti davnino v ravnovesje s sedanjostjo? 
Namreč, davnina spomina je takšen naboj, takšne energije, ki bi se moral podrediti zadnje 
živečemu. Se pravi, zadnje živeči energiji ali zasnovniku. 
 
Kajti, davnina naj bi bila gosta zmes, o katerim Bom kasneje tudi nadgrajeval in nadaljeval 
postavitev, ki naj bi dajala osnovo telesa ali konstrukcije za bodočnost, v katero tudi 
vstopate. Po drugi strani pa naj bi kot vi, kot zadnje živeči, se pravi, to vaše zadnje življenje 
narinili, nalili, pretočili na to čistino, ki jo imate skozi davnino. 
 
In tukaj nastane največji problem. 
V osnovi je težava zato, ker je davnina takšne frekvence, ki vas ne prevzema na sebe, ker 
ste daleč od ljubezni, ker ste daleč od tegá, kar v Izvoru ste! 
In bolj, ko greste v robotizirano dobo, bolj, ko pozabljate, da ste otopeli in vodeni iz strani 
vsegá, bolj ste pozabili, kaj je milost, radost in ljubezen srca. 
To pa je osnovna iskra, da se lahko obudi nesmrtna energija nesmrtnega vsegá. 
 
Ko posameznik zmore preiti v stanje, kjer se davnina v celoti zvibrira v ljubeče stanje in se 
preko njega zlije zadnje življenje – zadnje življenje Bom poimenoval kot zasnovnika. Se 
pravi, ko se zlije zasnovnik preko vsegá ali vse, kar je pridelal zasnovnik, bi se morala 
energija obeh zliti v eno celovitost. Takšno postavitev kot celotno energijo, v sebi, na sebi, 
se prepelje drugam. 
 
ZEMLJA JE V ZAKLJUČNI FAZI, ZAČETEK IN KONEC SE ZDRUŽUJETA IN VSE SKUPAJ SE BO 
SPRAVLJALO V PRVOBITNO STANJE 
 
To pomeni, da v času, v kateremu ste – namreč, prehajate v fazo zaključevanj, v fazo, kjer 
ste mnogi v zadnjemu popotovanju, kar govori dejstvo, da ponovnega popravnega izpita 
več na Zemlji ne bo!  
 
Zemlja je v zaključni fazi. V zaključni fazi preoblikovanja.  
Ne Bom dejal, da je konec ali da bo konec. Je pa čas, ki je namenjen vam v času 
preoblikovanja zapisov, karmičnih ciklusov ali karmičnega dela, v zaključni fazi. 
 
To pomeni, da morate dojeti, da JE BISTVO, DA VI OBSTOJITE.  
Vaša čast, vaša čast pa se skriva ali nagiba le v ljubezni. 
 
Ljubezen je namreč najmočnejša energija. To je najmočnejši naboj vsegá. 
Vendar, razumemo, da v zadnjemu popotovanju ste ujetniki vsi. Razumemo! 
Vendar, morate razumeti, da ste si vse to ustvarili samí!  
 
Skozi različne čase ste si ustvarjali različno zgodovino, ki jo pravzaprav krpate. In ste v 
zaključni fazi, kjer se začetek in konec združita in se bo vse spravljalo v PRVOBITNO stanje! 
 
Poskušajte mi slediti! 
Vse skupaj se bo spravljalo v prvobitno stanje. 
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Kaj to pomeni? 
Kot da boste v nekemu trenutku začeli čutiti, kako drsite skozi svojo časovnico nazaj. 
 
Ker, ko se začetek in konec združita, se sestavita, se spojita, imate občutek, kot da boste iz 
zadnjega življenja spolznili skozi globino, skozi svojo preteklost in boste točno videli, kje, v 
kateremu času ste, skozi katero zgodovino ste. Zato znate množično prehajati. 
 
In ne le to! 
Vedno hitreje boste opazili, da se vam čas izmika. Vedno hitreje boste opazili spremembe, 
ki jih POVZROČATE V UNIČENJU ZEMLJE sami. Spremembe, KI JIH POVZROČATE ČISTO 
SAMI! 
To pomeni, da ste v fazi, v kateri greste – ne v nadgradnji, ker vi ste prišli v vrh, ampak 
prehajate v uničevanje vsegá, kar ste zgradili! 
 
Mi sledite? 
Vaša razvojna faza se tukaj zaključuje. VI STE V RAZVOJU ZAKLJUČILI svoje popotovanje. 
Vse, kar še delate, navidezno le nadgrajujete, hkrati pa RUŠITE VSE POTI, ki ste jih naredili 
do tu, da ste, kjer ste. 
 
Zato si boste SAMI pridelali lahko lasten konec.  
Vi sami ste tisti, ki pripeljete zato, da se energija iz sedanjosti prične pobirati, zlivati, 
sestavljati nazaj v prvobitno stanje. 
Vi sami sebe peljete v to, da se bo Zemlja preoblikovala v tisto, kjer ste VI vstopili nanjo in 
se zavedate, da toliko kopnega, kot ste ga imeli, ga ne boste več imeli. 
 
To pa je bistvo, da se zavedate in OZAVESTITE, kam pravzaprav plujete oziroma, kaj si 
ustvarjate. Drsite nazaj!  
To pomeni, da hitreje, kot se vam bo navidezno čas zlival, hitreje boste pluli skozi ta kanal, 
hitreje boste vse skupaj spravljali v stanje, v kakršnemu ste ga dobili, življenje, popotovanje, 
zemljo, rudnino in vse. 
 
BOLJ, KO SE SESEDA ČAS, BOLJ SE SESTAVLJAMO NAZAJ 
 
Kar pa pomeni, da je to eksplozija časa, v kateri vi poberete vse. 
 
Se pravi, ko vi pridete do vrha in ko vi mislite, da sebe samo še nadgrajujete in ko vidite, da 
tonete, dejansko tonete. Zakaj? 
Zato, ker se začetek in konec združujeta. Ko pride do tegá, pride do točke razsvetljenja 
vsegá. 
 
In bolj, ko boste pozorni, bolj, ko se boste zlivali skupaj, bolj boste čutili, da ste vedno bolj 
jasnovidni, vedno bolj jasnovedni. Vedno bolj se boste vsega zavedali. Vedno bolj, ko boste 
prehajali v to fazo, se boste zavedali sveta mrtvega, sveta rajnega, sveta živega, sveta 
živalskega, sveta, ki ni v zemeljskemu oboku, ampak izven. Sveta, ki je znotraj. Se pravi, 
vedno bolj se boste zavedali CELOVITOSTI vsegá. 
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Ampak, to rabite! Kajti, skozi te trenutke vi prihajate v obujanje davninskih spominov. 
Le en trenutek enega spomina je potreben, da se na vas poveže davnina. Kar pomeni, da 
bolj, ko se seseda čas, bolj se vi sestavljate nazaj. 
In ko imate sestavljeno energijo, ji lahko pravimo ali opevamo, da je to vaša nabrana 
energija. 
 
Ko vi sestavljate sebe, se na vas spoji vsa energija, ki je, kjer koli je. Torej, ali izven vašega 
telesa ali v upepeljenemu telesu ali v zakopanemu telesu. Ali v času, prostoru izven 
zemeljskega toka, v navideznih prostorih. Ali morda  kakšni fizični, morda človeški, morda 
živalski postavitvi. Se pravi, kjer koli se vaša energija sestavlja, nahaja ali povezuje, da dá 
življenje nekomu drugemu, se bo v nekemu trenutku zlila na vas. 
 
Vse, kar je vašega, bo postalo vašega, ker se boste povlekli nazaj. 
V tistemu trenutku, bolj, ko se boste zlivali nazaj, bolj se boste zavedali lastnega 
razsvetljenja, bolj se boste zavedali vse te celovitosti. In to rabite! 
 
Kajti, to so trenutki, kjer se povezuje spomin. Skozi ta sestavljeni spomin pa nekako 
prehajate v točko zaobljube, zavedanja, ozaveščanja vsegá. 
In ta celota nastane kot gosta kepa, ki se vrtinči in se v nekemu trenutku tudi od življenja, 
takšna celostna, tudi odda. 
 
Ko se takšna energija celosti ali celotne energije v kanalu iz Zemlje odda, pomeni, da 
prehaja iz zemeljskega etra, iz zemeljskega ozona v prostor RAZREŠEVANJA. 
Tam ga pregledajo, ocenijo, razdelijo, preoblikujejo in ga pripravijo na prestop v drugo 
Ozvezdje.  
 
Torej, energija, ki je, kakršna je, kar koli ste predelali, kar koli ste naredili, ustvarili, 
postavili – se pravi, vse, kar ste bili, boste z vso to celovitostjo prehajali ven iz zemeljskega 
etra.  
 
V NESMRTNOSTI LAHKO ŽIVI SAMO LJUBEZEN 
 
Mnogi pravijo, da prehajate skozi Svetlobo. Vendar, Svetloba se vidi samo kot vaša najvišja 
energija Nekoga, ki vas je vodil. In zato prehajate skozi navidezni kanal v višje stanje, kjer se 
združujete s svojo najbolj žlahtno shrambo. In ta se naprej poveže v kanal in se pretoči v 
drugo Ozvezdje. 
 
Ozvezdja ne bodo naključno izbrana! Prostori, kamor se boste premikali kot zbrana 
energija, so točno določeni. In ničesar ne bo šlo nekaj mimo! Zakaj? 
Nič ne bo po vaše, ampak bo samo po Naše! Zakaj? 
Zato, ker Mi vemo, kaj ste vi bili. Mi vemo, da v nesmrtnosti lahko živi samo Ljubezen. Nič 
drugega! 
 
Če dopuščamo ob sebi nekoga, v nesmrtno telo ali vstopno fazo nesmrtnosti in ima samo 
trohico dvoma v sebi, v to, da je nesmrten oziroma, da je v spominu ujet v ciklus rušenja, 
zavisti, zlobe, hudobe, neprivoščljivosti – dvoma takšnega ali drugačnega, je to stanje 
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nezavednega in neharmoničnega. Kar pomeni, da v trenutku, če se takšen delež prelije 
preko zadnjega, kot celotne energije, se pravi, njemu nastane takšen karakter. 
 
Zato, saj Smo se na nek način odločili zavestno, da Bomo vsako energijo, ki bo prehajala, 
resnično pregledali čisto na vsako prašino posebej. 
Skozi te faze ne boste šli vi prvi. Skozi te faze so šli že mnogi drugi, ki so iz različnih kraljestev, 
ne fizičnosti in ne kompaktnosti, že prehajali v Naše sfere, v Naše postavitve in prositi 
milosti, da so se nekako ustvarili kot iz energije nevidnega, v povezovalno energijo 
kompaktnega. Do tega tudi še pridemo. 
 
Hkrati Smo že mnogo Ozvezdij, skozi enaki postopek, spustili do Nas, jih preuredili in jim 
izničevali zlobne misli, spomine, ki so jih prenašali k Nam. 
 
To pomeni, da tisti, ki so imeli, niso še vsi, ampak večina pa že, se pravi, ki so imeli ujeto 
energijo v lupinah umetnega porekla, se pravi, telo, kot lupino, kot umetno lupino, ki je 
znotraj shranjevala energijo živečega, Smo dejansko odluščili in posrebali navzven, jo 
preoblikovali in jo utelešali. 
 
Tako, da mnogo Ozvezdij Smo že razrešili različne ujetosti. Vendar Smo delali postopoma. 
Sedaj se nahajamo v vašemu osončnemu delu ali sončnemu sistemu, kako naj se imenujem, 
ali preoblikujem, da Bom opeval zelo zelo preprosto, da Me boste razumeli. 
 
ZARADI NEHARMONIJE DRSIMO V NIŽJO FREKVENCO, ZATO SE ZEMLJA HITREJE VRTINČI 
 
Vaš čas, se pravi, vašega gibanja planeta Zemlja je bil še do nedavnega zelo na enaki vibraciji. 
Zato ste kot otroci, kot najstniki, kot odraščajoči ves čas imeli občutek, da je čas konstanten. 
Sedaj, pa, bolj ko ste prišli v fazo neharmonije, se pravi, drsite v nižjo frekvenco, se Zemlja 
hitreje vrtinči. Zakaj?  
Zato, ker je populacija energije negativna in nižje vibrirate in celi planet spravljate v 
drugačno magnetno stanje ali valovanje. Upam, da se razumemo. 
 
Vaše misli, kolektivna energija je osnova, da lahko vplivate na to, kar ste, na to, kar se z 
vami dogaja, na to, kamor ste prešli. Vi, ne Mi! Ne katerekoli druge civilizacije. 
 
Tudi okoli vašega planeta se nahaja ogromno civilizacij, ki niso ravno dobre, ki niso ravno 
naklonjene vam in ki so se veliko več časa borile proti vam, kot za vas. Zakaj? 
Zato, ker iz tegá, kar gledamo in iz tegá, kar Smo bili priča v zadnjemu desetletju in 
stoletju, ste dejansko rušilni vsi! Resnično! 
Zakaj?  
Zato, ker skorajda nihče ni zmogel vstopati v vez harmonije življenja. Skorajda nihče na 
planetu Zemlja ni zmogel dihati ves čas z drevesi, s travnatimi bilkami, s sočlovekom, z 
živalmi, z zrakom, z dušami, z energijami, s celostno energijo obstoja. Skoraj nihče! 
 
Zakaj? 
Zato, ker ste se vedno bolj zapirali in razprševali svojo energijo. Zato ste si nahranili ali 
naredili ogromno, ogromno slabega in neuporabnega spomina. Tega se morate zavedati! 
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Skozi vaše življenje ste tako daleč prišli, da ste postali rušilni sami za sebe. 
 
Ne Bom dejal, da ste zato uničevalna rasa. Od vas so še slabši. So še slabši bili, ampak niso 
več v obstojanju. Se pravi, teh več ni! 
 
VEČ, KO BOMO ZMOGLI ZBRATI SVETLE ENERGIJE LJUBEČNOSTI, LAŽJE NAM BO 
 
Najnižja vrsta od najnižjih energij ste samo še vi.  
Ampak, ker ste skupek vsegá, imate tukaj veliko prednost preoblikovanja. Kar pomeni, da 
tisti, ki boste za časa fizičnega življenja zmogli sebe OZAVESTITI, kaj je prav in kaj narobe, 
kaj si želite, kaj čutite, kaj znotraj sebe želite ali hrepenite, boste tudi zmogli nadvladati um 
in razum. Vam bo veliko veliko olajšanje, ko boste gledali svoje življenje ali popotovanje. 
 
Kajti, več ko boste zmogli zbrati svetle energije ljubečnosti, lažje vam bo v procesu, v 
katerega vas Bomo tudi peljali. 
Namreč, Mi Smo in za vas sestavili 127 sončnih, takšnih podobnih sistemov, planetov ali 
ozvezdij, o katerih vi še slišali niste. O katerih vi sploh ne vesté, da obstajajo. Nekateri 
morda že malo in upajo na različne premike sem in tja. 
 
Vendar, vedno znova Smo vsako ozvezdje ali sončni prostor, se pravi, zaprli, vakuumirali in se 
nič več niso prepletali. 
Ker imamo nesmrtna telesa in lahko opevam, da imam časa na pretek, Sem lahko hvaležen, 
da Sem lahko priča procesu in rasti vsem in vsakomur, če si le želim. Vendar, ni to Moj 
namen, da bedim ali bi bedel nad vsakomur. Ni to Moj namen! Predvsem zato ne, ker ni to 
Moje popotovanje.  
Ampak, Moje popotovanje je bilo samo povezovanje z Njo. Nič drugega! Kajti, enaki smo 
prišli po enako. To pomeni, da Sem prišel samo po Njo. In skozi Njo smo prišli do vseh vas! 
 
LANA NAM JE S SVOJO BREZPOGOJNO LJUBEZNIJO ODPRLA ŽIVLJENJE V BODOČNOSTI – 
SESTAVLJANJE NESMRTNEGA TELESA 
 
Ker je dobra pogajalka, vam Bom opeval, kaj vam je odprla oziroma predala v vaši 
bodočnosti. 
 
Skozi ves sistem, ki vam ga Bom opeval, je šla tudi Ona Sama. In zato je bila prva fizična živa 
energija, ki je šla skozi proces, skozi katerega boste šli mnogi. Ne Bom dejal vsi, ampak 
mnogi! 
 
Ko se energija iz življenja pobere, se pravi, ko človek – Bom opeval po vaše, fizično umre, 
ko po plasteh izstopajo duše navzven, se pravi, okostenela duša, se pravi, duša vodovja, 
duša prašine, se pravi, ta siva duša. Mnogo miselne energije, se pravi čustvenih. Mnogo 
teh kosov imate, Bom opeval zelo preprosto, se vsak kos zlije v eno celoto. 
 
Kot ena celota je tudi Ona prešla med Nas ali do Nas. Tako Smo Jo dali v poseben prostor, 
ki je namenjen za shrambo energije. Opeval Bom tako kot izgleda. 
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Imamo fizični prostor, fizični prostor z ogromno zelenja in v notranjosti zemlje, se pravi, 
imamo tako kot tam, kjer se je zemlja izoblikovala, kot bi dejal vaše kraške jame, Smo Mi 
takšne prostore uporabili za raziskovalne centre ali za raziskovalne enote, v katerih Smo 
raziskovali, sestavljali, preoblikovali in postavljali aparature, se pravi, s katerimi lahko 
dejansko vsak trenutek povežemo z vsako prašino, kamorkoli sodi. 
Tudi, če ta trenutek sodi v čas izven zemeljskega časa, v sam Izvor, kjer je bila prva energija 
kot iskra energije, Smo jo zmogli povezati. 
 
Najprej Smo se poigravali, da Smo z mislimi sestavljeni Sami. Nato Smo prišli do zabavnega 
zaključka, da Nas je preprosto premalo, če bi hoteli vse to se igrati in vsak delček posebej 
sestavljati. 
Zato Smo se pričeli ukvarjati z raziskovalnim centrom. Ustvarili Smo namreč prostor v globini 
zemlje, kot v graški jami, kot v prostoru, ki Smo ga Zgoraj imeli odprtega in Smo ga pokrili s 
steklovino. Tako malce, približno vašemu besednjaku podobno.  
Ampak ta, navidezna steklovina je pravzaprav prostor Svetlobe, ki je prostor vakuuma, iz 
katerega dejansko energija ne more pobegniti. 
 
Takšen razvojen center Smo ustvarili samo za človeka kot posameznika. Zakaj? 
Zato, ker je človek razpršena energija in Nam je vedno znova kaj pobegnilo. 
 
In prav za Njo Smo ustvarili tak center. Za druge prebivalce, ki so prehajali od drugod, Smo 
imeli lažji postopek. Mnogo lažji!  
Ker je že človek ali »bitje«, prišlo v umetni lupini, se uleglo v posebno komoro, ki Smo jo 
zaprli, jo preko določenega »kisika« iztisnili, z določenim zvokom razblinjali in Smo telo, 
»plastiko« približno plastiko, Bom opeval, kot vam podobno ali želatino, razmaknili in od 
notranjosti se je vsa energija samostojno odluščila. 
 
Potem Smo energijo zakurili in vse, kar je bilo umetno, se je spravilo v posebno plast, kot 
bi vi cvrli ocvirke in od njih ostaja maščoba, ki jo odtočite. No, na takšnih odtokih je ta 
navidezna umetna zmes, ki še zdaleč ni plastika, ampak za vašo primerjavo, se pravi, je to 
steklo skozi ven.  
Tako Smo zmogli v tisti komori, ki je bila ena velika komora, za vsakega posameznika svoja, 
pomeni, da Smo v takšni komori energijo dobili celostno – z zvokom, z vibracijo, s tokovi, z 
glasbo, s šepetom, z miselnimi procesi, za katerega se je zavzemal vsak nesmrtnik, Smo 
zmogli razbiti energijo na prašino. Kar pomeni, da je vsak trenutek postal samostojen in 
Smo tako ločevali, kar je bilo slabega od tistega, kar je bilo dobrega. 
 
Kar je bilo slabo, je na steklovini komore obstalo.  
Se pravi, tisto, kar je bilo dobro, se je preko določene cevi same steklene komore pretočilo v 
drugi prostor kot sod, v katerem je bila tekočina. 
 
Tisto, kar je bilo dobro – ljubeča energija, Smo zlili v komoro s posebno tekočino in 
energijo zapolnili s sočno vibracijo kot vodo, kot strukturo krvi. In v tej energiji je to prva 
stopnja, v kateri Smo obdržali energijo nesmrtnosti. 
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Vse, kar je ostalo znotraj v tej komori, kot ta nižja vibracija, Smo zakurili, Smo preoblikovali 
in Smo v drugi prehod, skozi drugi odtok nove cevi spustili v drugi prekat, kjer Smo 
energijo preprosto stalili. 
 
Si predstavljate, da energijo stalite? 
Marsikdo bi dejal: »Saj energija ima različne preobleke!« Seveda ima! Vendar, drugače ne 
znam opevati, ker nimate izrazov. Ne poznate Naših izrazov, Naših Besed, zato vam Bom 
opeval, da boste lažje razumeli proces. 
 
Kar Smo stalili, Smo v okostje vlili, okostje vlili. Se pravi, vse, kar je bilo slabega in 
neuporabnega iz procesa spomina, kar so prenesli, Smo spremenili v okostje. In točno 
mora biti enakopravno – teža okostja s težo maščobe in vsegá, kar se naliva v organih in v 
preoblikovanjih. 
 
Nato Smo tehtali, se pravi, iz tekočine, zmes, ki Smo jo napolnili, da je bila malce višje 
vibrirna, da se je ovila okoli okostja. Vse to se dela v posebni komori, kot vlitki. Se pravi, in 
tako se je energija višje vibracije zlila in pričela se prasketati. Dobili Smo navidezno vrenje. 
Skozi vrenje se je tisto, kar je bilo Zgoraj, spojilo s tistim čvrstim okostjem, ki Smo ga 
naredili.  
 
A to še ni vse! 
Nato Smo to energijo, kot osnovo, dali v posebno hladilno komoro, kjer Smo pričeli 
izoblikovati podobo tistega, kar si nekdo želi. Si predstavljate, da daste navidezno hladilnico 
kot, kot v neki komori, osebo, ki ste jo pravkar izoblikovali, jo priklopite na posebne 
aparature in opazujete, kakšna je, kaj si ona želi, kaj ona pričakuje in sama sebe preoblikuje. 
 
Doživeli Smo nešteto nasmejanih noči. Kajti, vse, kar se je izoblikovalo, je bilo tako 
simpatično in tako zelo pristno, a še zdaleč nič od tegá, kar Smo bili Mi. Zato Smo se odločali, 
da Smo jih pričeli prevzgajati. 
 
Si predstavljate, da vsako bitje pričnete prevzgajati? Premalo Nas je bilo! 
Zato Smo se odločili, da Smo ustvarili posebne programe, ki jih je vsak posameznik napolnil 
z lastno ljubeznijo in Smo lahko tako delali na masi.  
 
Tako Smo iz energije izbezali tisto, kar bi bilo primerno za našo simbiozo. Zato imamo nova 
bitja, nove vrste, ki so se spojile z Našimi idejami in so iz sebe dale tisto, kar so si želeli biti. 
Krasni so nastali – topli, srčni in prijetni. Nekatere so prav luštkane. Nekateri so tako kot 
ene bučke – prijetni, kjer Lanjuška pravi, da jih uščipneš za lička in jih potreseš. Takšni so. 
 
Ampak, resnično je veliko topline, ki seva iz njih. So prijetni, ponižni in simbiozni. 
 
In zato Smo jim odprli 22 planetov, na katere Smo jih že preselili.  
Tako Smo sproti sestavljali, praznjevali in preoblikovali razpršene energije od civilizacij, ki so 
obstajali, od civilizacije, ki niso več hotele obstajati, ker so se borile s tem, ali bodo zopet 
gorele ali bodo zopet tlele. In tako Smo kos za kosom pobirali. In nato Smo prehajali v svet 
življenja, fizičnega stvarstva, tukaj in sedaj. 
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Takrat Smo se poigravali s tistimi vašimi rajnimi, ki so že nekako izživeli svoje in so bili v fazi 
čakanja. Od tegá, da Smo nekako se srečevali z energijami ali rajnimi, ki niso več imeli 
nikogar tukaj, na tej Zemljici, pa so ostali ujeti v spominu čakanja. Tako, da, mnogo vsegá 
smo že izčistili. 
 
Ampak, ker je Lanjuška dejansko dejala, da je prav, da imamo zadnje zavedanje in da 
človek skozi to prične CENITI to, kar prejme oziroma, kar bo prejel in dobil, se je Ona 
izborila, da se ohranja zadnji spomin. 
 
Zato se boste vi vsega zavedali in se ne bo izgubljala spominska nota med tistim, kar je 
bilo, ampak se boste zavedali vsegá, kar ste skozi zgodovino naredili dobrega ali slabega. In 
to je dobro!  
Zato, ker boste skozi to postali ponižni! Vam primanjkuje ponižnosti! Te ponižnosti nimate 
več, ker ste pozabili, se pomešali in preoblikovali svoje čisto jedro spomina v nekaj, kar ni 
več nič od nič, kar ste prvotno bili. 
 
No, in se vrnimo k Njej! 
Ona je bila namreč prvi prototip fizičnega življenja, kjer Smo iz Nje ustvarjali novo podobo. 
Ne morem vam opevati, koliko smeha Smo imeli preko tisočerih noči.  
Ne morem vam opevati, koliko solzá Sem pretočil ob pogledanju na Njen spomin, na 
gledanju na Njen spomin in videnje in Njeno razmišljanje nad vsem – od tegá, da Sem se 
vklopil in pričel čutiti Njeno srčnost, Njeno radost, Njeno bolečino, Njen strah, Njeno 
ponižnost, Njeno mehkobo. Se pravi, kjer Smo lahko na koncu vsi čutili, kaj Ona v resnici 
je. 
 
Na podlagi tegá Smo se odločili, da Smo Jo ločili od davnine zato, ker Ona ni hotela biti 
davnina! Se pravi, z vsemi predhodnimi Nismo imeli nikoli težav, ker je vsak doživel, kar je 
njegovo, je njegovo in naj bo njegovo! Ona pa je bila proti! 
Torej, hotela je imeti Sama Svoje življenje samo kot celoto. Vse ostalo kar je bilo – je za 
staro šaro. Imejte! Vsem bi kar potalala.  
 
Ampak, ni temu tako! 
Zato Smo se izborili in Smo dve dekleti naredili. Prvo deklino Smo naredili iz Njene 
davnine, iz vsegá, kar je, kar je bila, kar je obstajala. Skozi sestavljanje Smo ugotovili, da 
ima toliko energije, da Smo štiri dekleta naredili. Nato Smo z grozo ugotovili, da jih je na 
koncu celostnih devet. 
Kar pomeni, da Smo skozi Njeno zgodbo se učili, kolikokrat vas Zemlja ujame, vas zatke in 
vam potisne novo rojstvo, kjer bi vi lahko že odšli. In se ona od vas okrepi, se drugi zgradijo, 
se drugi nadgradijo in postanejo to, kar ste vi. Vi pa postanete opeharjena nična energija. 
 
Na koncu Smo imeli največjo težino, ker Smo imeli devet Deklet in Najmanjšo, Najmlajšo 
kot zadnje živečo, ki si je ustvarila svojo lastno podobo Sanjskega duhá. 
 
Iz vsegá tegá Smo ustvarili ali ovekovečili Lariso Visočansko.  
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Ta je Tista, ki se identično zliva z Njo, z vsem, kar je Ona v temu življenju bila, živela, 
ustvarjala in kreirala. 
 
Na koncu Smo dojeli, da imamo sedaj deset Deklet – Lariso Visočansko, ki se identično 
zliva z zasnovno energijo in pomeni, da ne more iti od Nje, ker je enostno ena celota in 
devet gratis Deklin, ki jih Ona ne želi imeti. 
 
Si predstavljate, kaka grozna težava, ko ne moreš ničesar izničiti, a hkrati je vse od Nje!? 
Nato Smo se odločili, da Bomo naredili določene postopke, skozi katere Smo Njo pretočili. 
Vsako Dekle Smo posebej dali v posebno komoro, v stojno komoro, kot bi jo dali v vulkan. 
Si predstavljate? 
V centru, v raziskovalnemu centru, ki Smo ga ustvarili za človeka samega, predvsem za Njo, 
je prostor ognja, kjer Smo komoro z Dekletom postavili znotraj in so stale komore ob 
komori in se talila Njena energija. Tako Smo luščili kose, da Smo dobili dejansko zmesi za 
okostja. 
 
In vedno znova Smo prišli do največje težave, ker je bilo okostja premalo za eno Dekle, ki 
bi nastalo. 
Tako Smo dejansko bili prisiljeni, da Smo mimo Nje sestavili devet Deklet, da Smo dobili 
eno okostje. To je osnova za vse, kar je bilo, da lahko imamo eno okostje, na katerega 
zlivamo, preoblikujemo, sestavljamo tisto, kar oseba prenese. 
 
Torej, energijo najlepšega Smo pretočili v komoro z navidezno vodnim stanjem. Se pravi, s 
tekočino, s krvjo. Se pravi, kjer nastaja kri. 
 
Vendar je bilo zopet težava, ker Smo prišli v fazo, v kateri je bilo te energije absolutno 
preveč. In kakorkoli Smo sestavljali, Smo prehajali v fazo, da katerokoli podobo Smo sestavili, 
je bila tako zelo lepa in ljubka in topla in čista, da enostavno nismo vedeli kaj narediti.  
Zato Smo se v enemu trenutku odločili in vse skupaj združili. Mimo Nje! Sestavili telo, 
sestavili vse, kar je. Jo ugrabili in Jo na silo potisnili v notranjost. Prenesli Smo jo namreč 
skozi Lariso Visočansko, se pravi, skozi Njenega Sanjskega duhá, Jo zlili v komoro in kot 
zasnovnico potisnili v srčni pol. 
 
Kaj ni hujšega! Koliko krika, groze in obupa za nekaj najlepšega! 
Če je še na svetu kdo, ki se upira vsemu temu, naj Mi hitro dvigne roko! Zagotovo ni nikogar! 
 
Ampak, pazite to! 
Skozi to Smo ugotovili, da višek energije nikakor Nismo zmogli shraniti v Njej. Ker, ko Smo 
zasnovnico spustili v notranjost, se je vse prijelo na Njo in je bila vse enaka vibracija. Kar 
pomeni, da nič nismo zmogli več odmakniti in telo je postalo preogromno, preveliko. In 
zopet težava, ker ni hotela biti velika! Ker je hotela biti majhna! 
Na koncu Smo se izoblikovali, da Smo iz viška energije ustvarili energijo za potomce. 
Skozi to Smo se naučili narediti shrambo energije, da iz vas se naredi energija za otroka. 
 
Torej, nič ni šlo v nič. In nič ne bo šlo nikoli v nič. 
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In skozi to Smo telo večkrat obujali, premikali, prestavljali in sestavljali. In tako Smo prišli v 
točko, v kateri Smo dejali, da vse, kar je očem skrito, v fizični strukturi, vse, kar je znotraj, 
bo prehajalo na površje. 
 
In ko se dandanes gledate v ogledalo ali v zrcalo dejansko vidite, da se v vaših očeh skriva 
nekdo čisto nekdo drugi. Da to niste vi. Zato nočete, ne želite, ne zmorete ali si sploh ne 
začutite, da bi sprejemali telo, kakršnega imate. Ker je dejansko telo od nekoga drugega. 
Le prispodoba nečesa, približka, kar je preneseno kot raztekajoča se usedlina, kot Smo Mi 
nekako v prototipu naredili za usedlino človeka. 
 
Vendar, to še ni končan postopek. 
Ko se energija sestavi, se pravi, je potrebno znova dati vso zbrano energijo s posebnimi 
aparaturami v globino najčistejše in najhladnejše reke, da se zapolni in aktivira vsaka celica 
s pretokom vodne strukture. Kar pomeni, da se vsaka nastala celica naelektri kot magnet z 
energijo vodovja. 
 
Po nekaj dnevih takšnega ostrega spajanja ali pretakanja in napolnjevanja Njenega telesa, 
Smo Njeno zapolnjeno telo prestavili v prostor spanja, počivanja, kjer Smo naredili ritem 
spanja – noči in bedenja. Kar pomeni, da Smo energijo naučili, jo prevzgojili in spravili v 
stanje, koliko časa bo preko dneva spala, preko noči. Kdaj bo zaspala. Koliko bo prespala. 
Koliko rabi za to, da energija živi in ne leseni. 
 
Ko Smo spravili stanje v spečo stanje in naredili harmonijo budnega in spečega stanja, Smo 
to energijo dali v nekakšen, kot elektrolit, v neko posebno zmes, kjer se je vse, kar je bilo 
razpršenega samostojno povezalo in nastala je dihalna energija, ki je dihala.  
 
Skozi naelektreno stanje Smo potem to vse skupaj pretočili in postavili na sonce. Se pravi, 
na fizično sonce. In več daljših tednov in mesecev Smo pustili takšno Telo, da se je napajalo s 
sončno energijo, da se je vsaka celica znova aktivirala, znova prebudila in zaprasketala. 
 
Tako Smo na koncu dobili iz nekompaktne energije živo, mehko, kompaktno energijo, ki je 
spala.  
 
To Dekle, Deklico ali kakorkoli Jo Bom opeval, Smo nato prenesli znova v komoro, jo 
zavakumirali. Se pravi, in v takšnemu stanju jo spravili v proces ohlajanja. 
Tako Smo telo spravili v takšno stanje zamrznjenosti ali hladú, da tudi, če bi Telo dali v 
ledenično stanje, pretoči Ona ta hlad in ne more izničiti življenja. 
 
To pomeni, da Smo ustvarjali in obujali, se pravi, in sestavljali fizično telo, ki zmore sebe 
obdržati v vodi in se ne izniči. Se zmore obdržati v ognju ali svetlobi in se ne izniči. Se 
zmore pretočiti kamor koli in zmore obdržati vse elemente na sebi. 
 
In na koncu koncev – po več daljših mesecih Smo znova to energijo ledu prenesli navzven 
in jo vdahnili kot utrip srcá. Se pravi, preizkušali Smo, kako ta energija diha, živi, misli in se 
radosti. 
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In, ne boste verjeli – na nič ni reagirala! Popolnoma na nič! Razen na spomin zadnjega 
živečega. Se pravi, na otroka. 
 
Torej, skozi to Smo se naučili, da mati zmore biti vedno mati – ne glede na to, kje je, se 
energija srcov povezuje.  
 
Tako Smo uspeli ustvariti zapis harmonije matere in otroka.  
To pomeni, da mati diha z otrokom, ki ga nikoli in nikdar ne izpusti, ne pozabi ali nekako 
uniči. 
 
Kaj pomeni, da ga ne izpusti? 
To ne pomeni, da ga ne pusti živeti! Da ga ne pusti se ljubiti. Se pravi, da mu ne pusti imeti 
naraščaja ali družine, ampak vez, se pravi, ostane med materjo in otrokom v večnosti. 
 
Tako Smo naredili osnovo energije, nekakšne nesmrtne strukture, ki Smo jo potem potopili v 
posebno zmes, ki Smo jo pred več tisočletji izkopali iz vulkanske strukture enega izmed 
planeta, kjer Smo iskali, dejansko, Njeno prvo telo, ki je bilo ustvarjeno za nekaj čisto 
drugega, kot pa za naraščaj ali popotovanje. 
Tako Smo združili prvo Njeno Telo Pajčolanke s telesom, ki Smo ga ustvarili in v katero se 
zlije oziroma se bo kasneje zlivala prav zasnovnica. 
 
Tako Smo zmogli obdržati celotno energijo, ki zmore nadvladati vse elemente – tako vetra 
kot tudi rušilne moči, da nikoli ne zmoremo izgubiti telesa ali energije, ki je vlita v 
notranjosti.  
 
Skozi različne eksperimente Smo šli – kaj pomeni, če se odreže, če se zalomi, če se udari, če 
se zdrobi, kako se energija znova regenerira, postavi in zlije nazaj. 
Tako, da mnogo mnogo Smo izoblikovali. In ta prototip je bil najtežji, v kateremu Smo 
naredili matrico za človeka kot posameznika. 
 
In, ker ni tako zelo vse enostavno, kot se morda vidi na prvo oko, Smo prišli do tegá, da 
dejansko določeni spomini znajo posameznika vleči nazaj. 
Ampak, vsakdo, ki bo prehajal, bo šel skozi določene postopke, ki so danes že hitrejši, 
prilagojeni in ustvarjeni v drugačni postavitvi.  
 
Tako, da, nesmrtno telo se sestavlja. To je prvo in zlato pravilo! 
Drugo kot je, nesmrtno telo je skupek energije ljubečnosti, ljubezni in topline. Tega se 
morate zavedati! 
Vse ostalo, kar ni v ljubezni, se bo spreminjalo in talilo, kar Bomo porabili za vaše okostje. 
Kar ne boste imeli vi kot okostje, pa bodo dobili kot vaši potomci, kot nekdo, ki se bo tukaj 
izoblikoval ali postavil v novo podobo.  
 
Obujeni ali potopljeni v energiji, v nesmrtnost in sestavljanje, da se energija zapolni, kot bi 
se celica zapolnila in obudila, bodo deležni samo tisti, ki bodo svetloba, luč in ljubezen. 
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To ne pomeni, da morate biti vsak trenutek najboljši od najboljšega. To pomeni, da ste in 
sledite svojemu občutku.  
 
Zakaj? 
Zato, ker prehajate v fazo, kjer bo samo ljubezen lahko združila vse ljudi. 
 
Saj poznate tisto vašo pesem, kjer ljubezen združuje vse ljudi. Ampak, Jaz bi prej dejal: »Ker 
nimate ljubezni, se vsi razdružujete in razčlenjujete in škodujete drug drugemu.« 
 
DARITVE 
 
Zato bodite pozorni! 
Od današnjega dne dalje boste imeli v sebi, na sebi posebno energijo, ki vam bo pomagala 
nekako ločevati in vas opominjati, kot določene trenutke, ki jih ne boste dobro zapeljali, 
da se bodo zaprasketali, se zapolnili in z ljubeznijo zapolnili. 
 
To je daritev, ki ste jo dobili in ki vam bo v uporabi še kako zelo dolgi čas tudi prišla. 
 
To pomeni, da boste v fazi, v katero boste vstopali, samodejno ločevali in preoblikovali 
sami svoje zapise. Skozi to boste točno vedeli, kje ste kaj nekako zgrešili in kje ste nekako 
dobro naredili. Kot, da boste skozi to prehajali v zavedanja in v vedenja. In to je tisto, kar 
vam pomaga, da se bodo odprla Najvišja vrata v Nebeški strukturi, preko katere se 
pretočite potem v strukturo sestavljanja nesmrtnega telesa. 
 
Nesmrtno telo bo sestavljeno iz enega uma, ki bo hkrati tudi karakter, ki bo hkrati tudi 
čustvo, ki bo hkrati tudi telo, ožilje in vse, kar vi poznate, kar zapuščate in izpuščate.  
Se pravi, nič več se ne bo delila energija na dušo. Nič več se ne bo energija delila na okostje. 
Se ne bo delila na vrenje. Se ne bo delila na nekakšno maščobno tkivo, na čutno energijo, 
ampak vse bo ena celota. Kar pomeni, da bo celostna energija celostne podobe. 
 
In nesmrtno telo pomeni, da se vse, kar ste, združi in sestavi. In nastane to, kar ste. 
 
Si predstavljate, koliko vas zna prihajati v stisko, kjer ste morda prišli v fazo, da ste zgrešili? Si 
predstavljate, kolikokrat se boste borili z mislijo, zakaj ste bili v davnini boljši kot pa v 
sedanjosti? 
Mnogi pa boste prehajali v fazo, kjer boste dojemali, da ste pred več tisoč leti ali milijonskimi 
leti še vedno tam, kjer ste in ste danes identični kot ste bili. 
 
Mnogi med vami se niste niti premaknili in ste ostali karakterno takšni kot ste. 
 
Nekateri ste pa naredili takšne preobrazbe, kjer ste iz najtežjega obdobja davnin sestavili 
res popolna, častna energetska telesa, s katerimi si odpirate Najvišja vrata. 
 
Kaj to pomeni Najvišja vrata? 
To je osnova, da se vi zmorete pretočiti v stanje frekvence, se pravi, v »Sveti prostor«, če 
se tako lahko opevamo, skozi katerega boste mnogi premaknjeni po umetnih strukturah. 
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Zopet drugi, bodo tako, kot bi jih Nekdo posesal, kot bi jih Svetloba kanala posesala k sebi. 
Ampak, nekateri pa boste celo deležni, da boste preneseni s fizičnimi strukturami, kar 
nekateri so tudi že to stanje dosegli. 
 
Na vse, kar bo v bodočnosti, vi sami ne boste imeli vpliva. Razen tukaj imate vpliv, kjer 
živite. Kako in kaj boste kasneje, se boste sami soočali s tistim, kar ste zgradili, kar ste 
prenesli, kar ste bili ali kar ste vzgojili. 
 
ANDALA JE ENERGIJA OSNOVE NESMRTNOSTI 
 
Zato imate še časa za spremembe. Še časa, da postajate srčni, topli in iskreni. Kajti energija 
srčnosti je tista, ki se v določenemu polju ali področju prelije z Andalo. 
 
Andala je energija osnove nesmrtnosti. 
Saj veste, Andala je tekočina celjenja, ki jo prenašajo duše. In je tako, kot bi bila v enemu 
kristalčku, ki in s katerim prekrivamo ali prekrivajo ali so prekrivali in so prekrili zasnovnika. 
Na ta način je skrit kot v neki ovojnici. 
 
Ampak ta Andala, v strukturah, nekih takšnih tekočin, navideznih tekočin, pripada duši in ne 
vam.  
 
In nekateri imate še to Andalo, ker ste jo prenašali iz PRVEGA vstajenja. Se pravi, nesmrtna 
telesa so imela posebno, posebni prostor, Bom dejal, kjer je bila shramba za celjenje. Kjer je 
bila shramba za celjenje vsegá – telesa, duše, energija ali česarkoli, se je karkoli zlomilo ali 
nekako poškodovalo. 
 
In zato boste kasneje potrebovali tudi vi, kot nesmrtno telo, nekaj takšnega, žlahtnega ali 
sočnega. 
 
In kaj to je? 
Andala je sestavljena iz Najvišje frekvence, iz ljubečnosti, ki jo podarjajo tisti Najvišji od 
Najvišjih oziroma so jih podarjali kot v slovo ali v obuditev prvega vdaha v nesmrtnemu 
času. Daleč, daleč nazaj, ko je šele iz nič nastajal svet, planet in prostor življenja. 
 
PRIVILEGIJ, KI GA IMAMO – PREKO DARITEV, KI JIH DOBIVAMO, BOMO V BODOČNOSTI 
SESTAVLJALI NAŠO ANDALO 
 
Skozi to življenje pa imate mnogi privilegij, ki si ga morda sploh ne zaslužite! Ali pa, če tako 
mislijo?! 
 
Mnogi se sploh ne zavedajo, da so daritve, ki so jim podarjene ali so vam podarjene, 
dejansko zlivanje energij, ki bo v bodočnosti sestavljalo vašo Andalo, ki jo boste 
potrebovali, da boste sebe aktivirali v nesmrtnemu telesu ali se obudili in zaščitili. 
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Vsaka energija ima svoj ovoj, zato bo zasnovnik, ki se bo prelival, na kateremukoli 
področju novega telesa, dejansko sebe vlival v daritve oziroma v Andalo, ki jo skozi vsa ta 
leta pridno sestavljate, ne da bi se jo zavedali. 
 
Dobivate jo v dar. In samo, pač, tisti, ki ste bili kdaj koli soustvarjalci nekega ustvarjanja, 
nekega dogodka, nečesa, kar je bilo, saj se za vsakega posameznika posebej dela in 
ustvarja.  
 
Vendar, kaj je še bistvo? 
Ne samo, da boste prenesli vse te daritve kot v zlitek ene Andalne energije. Pomeni, da 
greste skozi ta proces v povezavo z Najvišjo Čisto energijo, do katere vi, kot posamezniki, 
niste prišli že več kot milijone milijarde neznanskega vašega štetja.  
To pomeni, da ne samo toliko časa kot nastaja in je nastajal sončni sistem ali je bil ustvarjen, 
že dvanajst takšnih sončnih sistemov je padlo. In tam, v tisti čas bi lahko prišli v približek 
tistega časa ustvarjanja te energije. 
 
Tako, da, energija Andale je izredno pomembna.  
Kajti, na koncu, zadnja faza, ki bo oziroma, ki je, ko se sestavi že telo, ki je zlitek in skupek, 
enega najlepšega, se pravi, ki diha um in razum s čustvi, z mislimi, se pravi, z vsemi organi, 
z vsem gibanjem, z vsemi občutji, z vsem, kar pač človek je v razstavljeni postavitvi, bo tam 
v eni enoti, kot bi bil v enemu mehurčku, kot bi ena energija zapolnjevala vse prostore. 
 
In na koncu se potapljate v Andalo. 
Andala pa je tista energija, ki na koncu dá navidezno mehko, povoskano telo. To pomeni, 
da je ščit, zaščita in mladost, ki je ustvarjena. 
 
Tako se prebudi nesmrtno telo – z Andalo.  
Vendar, dokler ni zasnovnik znotraj zlit, ne bo govoril, ne bo nekako gibljiv, bo pa nekako v 
zavedanju vsegá. 
To pomeni, da ne bo zmogel sam hoditi. Ker tukaj Smo dali določena varovala, kjer je 
Lanjuška bila tako zelo vztrajna, da je želela biti Sama, samostojna. In tudi na nek način bo! 
 
Skozi to, vsi tisti, ki boste v nadaljevalnemu  procesu svojega popotovanja se odločali za to, 
da boste imeli enako pot kot Ona, da boste hoteli biti eden in edini v svojemu prepletanju, 
boste zagotovo šli skozi takšen postopek kot Ona. 
 
Tisti, ki imate v davnini morda boljše zapise in ste boljši, se znate dodelovati z lastno 
davnino. Tisto, kar bo slabo se bo izničevalo v okostenelo gmoto vsegá, kar pač nastane ali 
se izoblikuje. 
 
NESMRTNO TELO POMENI LJUBEZEN DO VSEH  
 
Vendar, nesmrtno telo bo na koncu to, kar je bilo.  
Kaj pa je bilo? 
Bila je Ljubezen, ljubeče stanje popolnega zavedanja, popolnega spoštovanja, popolne 
milosti, popolne harmonije in popolne simbioze z vsem in vsakomur – z živalmi, s svetom 
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energij, s svetom zelenja, s svetom življenja, s somišljeniki, z isto vrsto, z drugačno vrsto, s 
pogledom do Boga, do Stvarnika, do Izvora, do tistega prvobitnega, ki je dejansko sebe 
žrtvoval, da ste danes, kjer ste. 
 
Torej, ta celovitost bo vas pripeljala v stanje Ljubezni. In tam in od tam se zagotovo več ne 
boste reinkarnirali, ker boste v odrasli podobi, v takšni, kot boste prešli. 
 
Če boste prehajali kot otroci k Nam, se pravi, boste od tam nadaljevali, kjer ste končali.  
Če boste kot odrasli ljudje prehajali k Nam in boste šli po postopkih, boste od tam 
nadaljevali.  
Če boste ostareli, izmučeni, oslabeli, boste šli skozi postopke in se boste iz dneva v dan 
vidno pomlajevali, da boste ujeli harmonijo svojega najboljšega trenutka, v katerem vi 
pravite, da je življenje. 
 
Tako, da, nič več ne bo novega rojstva. Za vas ne, ki boste prehajali ali za vse tiste, ki se boste 
sestavljali po temu toku. Kajti, Nam je bistvo, da dobimo človeka, ki ne pozabi, ki ni nekako 
delčkan, ampak je celosten v harmoniji in lepoti, v simbiozi. Ki bo dihal Naš zrak, ki bo dihal 
Našo Ljubezen, ki bo dihal z vsemi cvetlicami, z vsako travnato bilko, da boste končno slišali, 
da tudi bilke pojejo in se nekako zvončkljajo. Kot bi nekako vaši zvončki se gibali sem in tja. 
 
Si lahko predstavljate, če bi se VI le potrudili in bi vnesli v sebe mir in ne nemir, bi zaslišali 
ne samo šepet, pogovor Matere Narave, ampak vsakega živega bitja, ki ga imate v temu 
času, ko ste živi in gibljivi. 
 
Si morete misliti, da vsaka bilka poje. Si lahko mislite, da vsako drevo šelesti? 
Ko človek zmore poslušati to pesem te harmonije, nikoli, nikoli ne trpi.  
 
Tako kot imate vi svojo frekvenco, tako ima vsako živo bitje in je slišno vam. 
Ampak, vi ne slišite, vi ne čutite, vi usihate. 
 
Drugače je lahko. In zbudite se! Vaša energija je vaša oblast, je vaše popotovanje, je vse 
tisto, kar ste. In vi ste na Zemlji krojači – ne Mi, ne kdorkoli drugi!  
Kajti, če vi poslušate sebe, se slišite in lahko delate samo tisto, kar čutite. In ko ste v takšni 
fazi, je to vaša zmaga. Zapomnite si!  
 
In le ljubezen zmore preoblikovati ta svet. Le ljubezen zmore regenerirati ta svet. Le 
ljubezen je ena in edina, ki lahko združi svet, ustvari mir in izniči nemir. In to ste vi! 
 
Zato bi vam prišepnil: 
Zavedajte se, da vse vajeti imate v lastnih rokah. Vajeti so vaše. Ljubezen je vaša. Ne Naša, 
ampak vaša! Kajti, brez iskre ljubezni, ki jo imate znotraj sebe, ne bi bili iskalci. Ne bi bili 
tukaj, kjer ste – med Nami, pred Nami, pod Nami. Kakorkoli že. 
 
Pomembno je, da ste iskalci in ustvarjalci lastne sreče in ljubečnosti. Zato se potrudite, ker 
čas je le zlagan. Čas lahko ustavite, če se združite. Čas je vezan na vas.  
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In vi ste čas. Vaše misli so čas. Vaša energija vpliva na tok gibanja, pogona vašega planeta. 
Zato se premikate. Zato ste drugje. Zato plujete, kjer plujete. 
In tako, kot Smo Mi v prvobitu zmogli odmakniti in skriti Naš planet in še enega poleg, 
zagotovo ga zmorete tudi vi. Če Smo Mi, boste tudi vi! 
 
Ustvarite mir in harmonijo na svetu. Ustvarite jo. Ker s tem si lahko podaljšate 
popotovanje. Podaljšate si čas tukajšnjega bivanja.  
Vendar, vsi tisti, ki so, ki ste, ki bodo zaključili zapis reinkarnacije ali popotovanja izbranega 
časa, se bodo lahko odmaknili. 
 
Ampak, Jaz vam prišepnem: 
Spoštujte sebe, spoštujte svet. Ljubite sebe in ljubili boste svet. Ni vse tako gorko, če iz 
drugačnega zornega kota pogledate na to, kar ste si ustvarili gorko. 
 
Jaz pa predlagam malo premora, malo spokojnosti v mislih in srcu. Pa se zopet čez nekaj 
trenutkov znova vidimo. 
Pozdrav. 
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DRUGI DEL: VPRAŠANJA IN ODGOVORI 
 
Jasa… 
Takole. Končno Smo tudi v Našemu svetu zopet povezani in nekako prepleteni, tako, da Smo 
vse sfere in prostore, tudi fizične kompaktnosti, z vašimi, Našimi kompaktnostmi, vse skupaj 
prepletli. Tako, da imamo povezavo od Zgoraj do spodaj, kjer se nahajate vi, čisto samí. In 
tudi vez, povezave poslušanja ali sodelovanja oziroma nekakšnega nadgrajevanja učenja ali 
sledenja svetovom spodaj, ki niso nikakor danes povezani z vami oziroma z vsemi Nami, 
ampak imajo tako, kot narejeno plast membrane, v kateri posluša ves nižinski, njihov vesoljni 
svet. 
Tako, da, vsekakor, skupaj Bomo ustvarjali lepši jutri, boljši jutri zagotovo z vsemi vami. 
 
Znova pozdravljeni nazaj v drugemu delu drugega popotovanja. Tako, da, ta čas je namenjen 
vašim vprašanjem, vašim željam oziroma pogledom. 
 
Glede na to, da je vprašanj vedno več, željá in prošenj vedno več, Smo se tudi odločili, da 
Smo ustvarili še eno posebno skupinico, v kateri Smo nekako vaše prošnje in rotenja tudi še 
dodatno pripravljeni poslušati in slediti in pomagati. Tako, da, nekaterim Bomo pomagali v 
večji veličini, nekaterim manjšim. 
 
Vsekakor pa morate vedeti, da vse, kar delamo, kar postavljamo, kar soustvarjamo, je 
vedno tako, da sodelujemo z vašimi Usojevalci. Vaši Usojevalci so tisti, ki določijo in 
nekako v povprečju dovolijo kakšne spremembe smemo narediti oziroma, koliko smemo v 
času sprememb darovati, da kaj razbremenimo. Tako, da nič ne gremo na svoje pesti in na 
svoje dlani ali na svoje roke, kot vi po vaše radi opevate. 
 
Tako, da, kakorkoli že, čas je za vaša vprašanja. Tako, da, kar izvolijo, vprašajte s prvim 
vprašanjem. 
 
»Hvala.« 
Jasara. 
 
 
»Zanima me, kako, kaj bomo počeli na vseh teh planetih in kako, káko bo življenje?« 
 
Hm. Zagotovo ne bo nobeden brez dela v takšnemu kontekstu, kot bi dejal, da bo kdo 
nekako imel občutek lenarjenja ali da ne bo vedel, kaj bi sam s seboj. 
 
Ti svetovi in planeti so namenjeni predvsem tistim popotnikom, ki šele sebe sestavljajo ali 
preusmerjajo. 
 
V temu času ste vi nekako preveč, skozi popotovanja, nekako časovno preobremenjeni. 
 
Najprej se boste naučili sproščanja, ustavljanja in posvečanja času sebi. Ne drugim, ampak 
najprej sebi, da boste začutili sploh svojo lepoto, svojo globino in svojo širino.  
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Tako, da, v začetnemu stadiju vašega popotovanja se boste največ ukvarjali s tem, kdo ste, 
kaj ste in zakaj ste. In predvsem se boste naučili ustaviti svoj lasten dih, čas in utrip.  
Kar pomeni, da boste skozi to sploh začeli dihati z vsemi Nami in da se boste pričeli iskreno 
veseliti in radostiti vsakega sončnega žarka, ki pride nad vas. Tako, da, to bodo osnove ali 
začetki. 
 
Kot drugo, se boste začeli učiti komunikacije. 
Se pravi, to je tisto, kar bi želel, da se naučite. Ne samo komunikacije preko glasu, ampak 
preko misli, preko energije, preko čutenja. Se pravi, to so osnove, ki jih potrebujete, da se 
lahko v času in v prostoru nekako tudi medsebojno prepletate, čutite in začutite drug 
drugega. Tako, da ni vsiljene opcije ali možnosti, da bi nekako hoteli nekako vsiliti svojo 
voljo. 
 
Veste, bodo med vami tudi takšni, ki ne bodo v osnovi dosegali stanje ljubezni v takšni 
harmoniji, kot boste vi pričakovali. Ker mnogi bodo šli skupaj z vami, kateri si niti ne bodo 
zaslužili in so, ali vaši otroci ali vaši starši ali tisti, ki jih vi iskreno imate radi. Tako, da, to je 
tisto, nekako privilegij, kjer se boste v osnovi najprej učili prav to. 
 
Kot tretje, morda najbolj pomembno pa je veseliti se z Nami! 
Se pravi, naučili se boste biti sproščeni. Naučili se boste peti, rajati, igrati, se veseliti in 
morda udariti tudi ob tla, da se malce zavrtite. Se pravi, da se sploh sprostite. 
 
Potem šele boste pričeli spoznavati Naš svet, Našo lepoto. Pričeli se boste učiti, kako 
spoštovati Živo Naravo, kako spoštovati Življenje. 
Se pravi, da boste sploh pričeli vedeti o čem je tekla Beseda na Zemlji, ko ste morda poslušali 
takole v dvorani ali ob kakšnemu ekranu. 
 
Šele nato se bo iz vas pričela stresati energija željá, kar boste želeli poskusiti. 
Zagotovo se boste najprej preizkušali v tem, kar ste znali v zemeljskemu času. In so 
prostori, na primer, vsi tisti, ki ste, na primer, sedaj Bom dejal, samo opeval en primer, dobro 
kuhali in ste želeli kuhati in ste radi kuhali, boste tudi kuhali zato, da se boste sprostili.  
Šele nato boste dejali: »Sedaj se bom učil ali poskusil v tistem, kjer si jaz nisem upal 
poskusiti, ker nisem imel zaupanja ali kaj takega.« 
 
Nato boste šele prehajali v fazo skupnega sobivanja, se pravi, skrbi drug za drugega. 
To pomeni, da je hrana skupna, da je prostor skupen, da je čas skupen, da je čast skupna, da 
je ljubezen skupna.  
 
Začeli se boste učiti sprejemati nova telesa, LJUBITI SVOJA TELESA.  
Se pravi, in skozi to se boste šele pričeli ljubiti drug z drugim. Nič prej, verjemite! Ker, 
dokler ne boste sprejeli svojega telesa vam na misel ne bo padlo, da bi sploh prišli do točke 
dotika, ker si ne boste upali. 
Ker telesa, kakršne boste imeli, bodo tako zelo lepa, da jih ne boste hoteli omadeževati. 
Zapomnite in pomnite si to! 
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Šele nato, ko boste prišli skozi te osnovne faze, pa boste zagotovo tudi zavihali rokavčka in 
poskušali ustvariti življenje pestro, simbiozno.  
 
Zagotovo se boste mnogi zavihteli na polja. Zagotovo se boste mnogi zavihteli v razne 
trgatve, kot jih pri vas opevate, jih imamo tudi pri Nas. Vendar, ne z določenimi strupi. 
Ampak, v harmoniji z ljubeznijo raste samo pravo in zdravo. Se pravi, se boste poigravali s 
tem. 
 
Potem z inovacijami.  
 
In šele nato se boste počasi znašli v toku, kjer boste dejali: »Jaz bi danes želel delati to!«  
In se boste nekaj odločili in boste, ali poskusili ali se učili ali druge izobraževali ali poskušali 
svoje znanje nadgraditi. Tako, da, zagotovo, zagotovo  vam nikoli v obstoju ne bo 
dolgočasno. 
 
(Ploskanje) 
Jasara. 
 
 
»Zanima me, ali bodo tisti posamezniki, ki jih boste odmaknili, tudi doživeli fizično smrt ali 
bo ta odmik drugačen?« 
 
Ne, niso vse enako postavljeno ali usmerjeno. 
Nekateri bodo celo zmogli prestopati skozi fizično stanje. Nekateri bodo zmogli sebe 
premakniti preko različnih plovil. Nekateri bodo prehajali in se obujali kasneje. 
Se pravi, stadijev ali postavitev je zelo veliko. Tako, da, ne Bom opeval neke ozke faze.  
 
Ampak, nekateri bodo celo imeli možnost in priložnost, kar ne bodo izbirali sami, ampak 
bodo izbrani, da se jih bo celo skozi ali preko plovil preneslo in bodo lahko z vašimi telesi, s 
takšnimi, kot jih imate, se srečali z Nami, v vaši prvotni podobi in z Našo prvotno podobo. 
Tako, da, zagotovo se boste nasmejali in radostili.  
In, verjemite, to je vredno poskusiti, ker šele takrat boste dojeli, kako majhni in hkrati ljubki 
znate biti prav vi, čisto samí. 
 
 
»Ali je moško telo lahko žensko in žensko moško? Se to lahko izbira?« 
 
Vsekakor, da! 
Običajno je tako – če ste kdaj opazili. Lupina je pač lupina tistega in sestavljena iz tegá, kar 
je še ostalo za počistiti ali za spraviti v ravnovesje. 
 
V notranjosti pa je duša lahko ali ženska ali moška. Lupina ni pomembna! Pomembna je 
notranjost.  
In običajno, vse do dandanašnjega časa, ni izbirala telesna struktura, ampak duša. Se pravi, 
tisto, po čemer ste znotraj hrepeneli, tisto, kar ste bili. 
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Vendar, višek energije, na primer, če ste znotraj ženska, zunaj moški, boste višek moške 
energije podajali predvsem za svoje potomce. Ali morda za svoje okostje ali kaj drugega. 
Vendar, pri takšnemu procesu pa boste sodelovali sami, zato, ker ŽELIMO, da sebe 
izoblikujete sami. 
 
Tako, da programi, postopki bodo za vas res fantazija, sanje.  
Zna biti, tu in tam, malce naporno, ker Bomo neizprosni, ker Bomo želeli iz vas iztisniti samo 
najboljše od najboljšega. Ampak, takrat boste imeli priložnost ali možnost izbiranja to, kar 
želite biti ali po čemer hrepenite. 
 
Tako, da tudi tisti, ki ste šli preko karmičnega luščenja, imate običajno že postavljeno 
energijo, ker tisto, kar hrepenite, to tudi dobite. Tako, da, nikoli tukaj ne zgrešite. 
 
 
»Ali je lahko Sanjski duh, ki smo si ga ustvarili, tudi naše nesmrtno telo?« 
 
Tako, kot Sem na primeru opeval, se pravi, pri Lanjuški, zemeljsko ali fizično postavljeni, tej 
zasnovici, se pravi, temu zasnovniku kot zadnjemu živečemu, se pravi, se je vlivala v sanjsko 
podobo, se pravi, v kreativno energijo, ki jo je pri fizični, zdravi, polni zavesti, od otroških dni 
pa vse do odrasle dobe, sestavljala sama. 
 
Kreacijo, ki Jo je obudila, v katero se je spojila in s katero je aktivno tudi, seveda, živela, 
soustvarjala in pokazala, kaj se dá z lastno kreativnostjo ustvariti, je vsekakor energija 
nesmrtnosti tudi za telo. 
 
In takšna podoba običajno je osnova nečesa. 
Ampak, vse skupaj pa se bo to izoblikovalo ali dopolnilo. Tako, da, mnogo vsegá imate v 
davnini že prenesenega, zato je to samo nekakšna nadgradnja nečesa ali aktivacije tistega, 
kar ste v osnovi, skozi popotovanja, skozi različna telesa imeli, sebe postavljali, izoblikovali 
ali preoblikovali. 
 
Tako, da Sanjski duh, se pravi, energija, ki jo skreirate sami, se pravi, to je tehnika, ki Smo jo 
podali na površje zato, ker jo je skreirala Lanjuška Sama, se pravi, je energija, ki jo je pri dveh 
letih in pol prvič Sama aktivirala in jo je aktivno sestavljala vse do srednje šole. Tam jo je 
prvič aktivirala in jo pretočila v materijo. Je s tem spremenila fizično strukturo telesa in jo 
potem znova nadgrajevala. 
Tako, da, to energijo je kratkomalo aktivirala čisto Sama že kot otrok. Nakar je v tej podobi 
tudi zacvetela in s to Energijo, ki se je identično prepletala z zasnovno energijo, je zmogla 
tudi odpirati marsikatera vrata, v katere se vam morda niti misel ne spotakne, kaj šele, da bi 
za trenutek pomislili na njo. 
 
Vendar, Sanjski duh ali Sanjska energija je kreativna energija za vaše bodoče telo. Da. In je 
nesmrtna. 
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»Ali bi morda lahko še enkrat natančno ozavestili, kaj je in kaj ni ljubezen, ker je ta beseda 
v svetu tako zelo izkoriščena?!« 
 
Mmm. Tisto pravo in prvobitno, Bom Jaz dejal: Beseda Bog. 
Mnoge religije se spotaknejo ob njo, ker je oskrunjena, opeharjena in omadeževana. 
 
Energija Bog je Izvorna energija Čistega Izvora, ki se je v osnovi predala in podala za vse in 
za vsakogar. To pomeni, da je Nekdo z vso Svojo Lepoto Čistine in Miline želel ustvariti 
identični svet stvarstva, kakršen je bil Sam. 
To pomeni, da je v Svoji kreaciji, v svoji kreativnosti zmogel aktivirati najlepšo, najboljšo, 
najbolj čarobno in popolno energijo zavedanja in čutenja. 
 
Beseda LJUBEZEN je to, kar ste.  
Se pravi, to, kar ste pa pomeni – ne da razmišljate in taktizirate ali postavljate, ampak, da 
enostavno se zlije iz vas to, kar čutite, to kar mislite, to, kar podajate. 
 
Se pravi, ljubezen ni samo objem, globina in srčna povezanost.  Ljubezen je tudi iskrena 
beseda, v kateri vi koga lahko iskreno potresete, da se zbudi, da nima prav. 
 
Iskrenost je ljubezen.  
Ljubezen je predanost, je povezovalnost. Se pravi, je tisto nekaj, kar premika svet. 
 
Ko nekdo v ljubezni vibrira, postaja magnet. Magnet privlačenja, sijaja in oddaja določeno 
vibracijo. Ta vibracija privablja enako k enakemu. 
Dokler se enako polje z enakim poljem ne poveže, ne morete ustvarjati to neskončnost ali to 
navidezno končnost. Hkrati pa predanost ali ta popolna vibracija te ljubezni zmore prinašati 
mir, ker samo je. 
 
Kadar je stanje ljubezni, ste neškodljivi, ste nerušilni, ampak ste preprosto samo to, kar 
ste. V takšni predanosti, v takšni povezovalnosti, v takšni popolnosti zmorete vzgajati, 
zmorete stati za tem, kar čutite, za tem, kar mislite in za tem, kar iz vas gre.  
 
To pomeni, da zmorete stati za vsako besedo, ki ste jo skreirali; za vsakim dogodkom, ki 
ste ga ustvarjali in v dobrem in v slabem zmorete izpustiti, da padejo, da popadajo, da se 
udarijo, da se izgubijo, da ONI ZAČUTIJO bolečino, da ONI ZAČUTIJO, da so na točki, kjer se 
morajo pobrati, vstati, spremeniti in se preurediti. 
 
Tako kot je Nekdo, kot Bog, kot Izvor, kot ena mistična Energija vsegá, zmogla dopustiti, da 
kreacija, kreativnosti naprej sebe podaja in sočustvuje in potrpežljivo čaka. Temu se pravi 
brezmejna Ljubezen. To je, kar je. 
 
 
»Kakšno vlogo igrajo v tem procesu usojene energije? Ali vsak sestavlja le sam sebe?« 
 
V prvobitu vsak sestavlja sam sebe. 
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Ko sebe poberete iz nekoga, se pravi, sestavljate, kot bi nabirali, kot bi pobirali, kot bi bili 
čebelice, ki znotraj sebe postavljate sebe. In ker je prostor omejen, ni neomejen, ker imate 
prostor kot šaličico, v katero lahko potisnete nekaj in gre navzven tekočine, kar je viška, se 
pravi, preko, se enako dogaja z vami. 
Kar pomeni, da ko vi sebe sestavljate, deleži, ki niso od vas spolznejo iz vas in se 
namagnetijo, oddajo določeno vibracijo ali signal in oddajo signal nekakšne frekvence ali 
zvoka in se enako z enakim povežejo. 
 
Tako se nekako pretoči v tistega, iz katerega ste izmaknili svoj delež in sestavljali sami 
sebe. 
 
To ni na zavedni ravni. To se dogaja na nezavedni ravni. 
Zato mnogokrat lahko opazite, ko prehajate v fazo, v kateri vi opazite, da ste nekako 
prazni, kot izgubljeni, kot, da nikogar ni, pomeni, da ste iz svoje bližine že pobrali svoje 
deleže in je čas za premik naprej. 
 
Ko pride čas za premik naprej, vas potisne impulz, da se premaknete. In tako, na tej bazi, 
dejansko izživite tudi svojo Usodo. 
 
Zato ste v sodobnosti prišli v fazo izpuščanja, kar v zgodovini niste. Na primer, če samo 
pogledate partnerske odnose. 
Se pravi, skozi zgodovino ste ostajali drug za drugim. Do smrti. Zato ste mnogokrat povzročali 
smrt drugih, da ste se lahko osvobodili, da ste lahko nekoga imeli. Tako je pač bilo, ker ste 
bili tako vzgojeni. 
 
V dandanašnjemu času pa si dosti bolj zaupate in upate, zato se ta proces odvija na 
zavedni ali nezavedni ravni.  
Tako, da, na to bodite pozorni! 
 
 
»Ali se nesmrtno telo ustvarja samo za ljudi, ki opravijo karmično luščenje? In kaj bo s 
tistimi, ki imajo karmično luščenje, a vedo, da v tem življenju niso bili častni?« 
 
Karmično luščenje ne prinaša nesmrtnosti v takšnem stilu, da bi celoto izživeli.  
Preko karmičnega luščenja se izživi in postavi davnina, kar pomeni, da je pot skrajšana. Se 
pravi, se z davnino v zadnjemu procesu sploh ne boste ukvarjali. 
 
To pomeni, ko se znajdete v sestavljanju, boste gledali samo zadnje življenje in se potem 
odločali, kaj boste in v kateri meri se boste prepletali skozi že izživeto davnino, ki je že 
zavibrirana. 
 
To pomeni, da imate ogromno bližnjico in vam je preko karmičnega luščenja bila odvzeta 
ujetost za ponovno rojstvo in za ponovno nalaganje tujih deležev v vas, da za druge 
izživljate in ne namesto sebe. 
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Mnogi se med vami velikokrat znajdete v stiski, kjer prav začutite, da ste ujeti, da ste v 
življenju ujetniki. Ko prav čutite, da ste v zapisu ali v izživljanju nečesa, kar ne pripada vam. 
In to je tisto nekaj, kjer so vrinjeni deleži in vam tudi po krivici mnogokrat so naložili še 
dodatna rojstva. Ampak, samo zato, ker niste znali stati za seboj in so vas prepričali, so vam 
dopovedovali, ste bili mnogokrat usmiljeni. Če niste bili usmiljeni, so pa drugi bili nasilnejši in 
so vas na silo potisnili v ponovna rojstva. 
Zato je lahko ta proces različen. Ampak, dokler ne boste začutili sami sebe, tega ne boste 
vedeli. 
 
Karmično luščenje namreč prinaša nesmrtnost vsemu, kar je bilo nabranega. 
Se pravi, karmično luščenje pomeni, da nekdo namesto vas pobere vse vaše deleže iz vseh 
vas, ki ste živi. Iz vseh tistih, ki so ne živi. Iz vseh tistih, ki so duhovi. Iz vseh tistih, ki so 
duše. Iz vseh tistih, ki so, to kar so. Iz vseh, ki so umetno ustvarjeni in so ujeti ali 
postavljeni v različnih drugih civilizacijah. Se pravi, se vas pobere iz spečih prostorov, iz 
ujetih prostorov. Nekateri so bili že ujetniki nižine Reke smrti.  

 
Tako, da, iz vseh koncev in kotičkov se vas nabere, se pobere vašo energijo. 
Gre preko živega mesa tega Telesa, te materije. Je Ona Tista, ki mnogokrat 
kriči, ki mnogokrat trpi, da VAM zapis spremeni. 
Zato se lažje nekako jočete zaradi denarja, ki ga daste, če se Smem malce 
pošaliti, da boste morda gorko vedeli, zakaj je temu tako. 
 

 
Se Bom ustavil za trenutek tudi tukaj. 
Mnogi imate opravljen proces karmičnega luščenja. In zelo zelo globoko Sem hvaležen, da je 
temu tako! Ker več vas je, boljše Nam je, ker Nam je olajšano delo za kasneje. Ne boste šli 
skoz daljše procese. 
 
Po drugi strani pa morate vedeti eno: tisti, ki se najbolj jezite za Njene cene – saj jo ne 
rabite plačevati, ne rabite hoditi na karmično luščenje, ker lahko svoje davnine izživite 
sami! 
 
Tudi, če jo ne izživite tukaj in sedaj, vas počaka!  
Se pravi, boste prišli v fazo, kjer boste sami se spuščali v vse plasti – tudi v svoje živo 
truplo, tudi skoz svoj razkroj, da boste pobirali svoje koščke. Tudi boste šli skozi svoje 
otroke pobirati sebe, ker ste deljeni. Tudi boste šli skozi svoje starše, skozi svoje drage, 
skozi tiste, pri katerih boste zelo zelo gorko trpeli, ker boste doživeli marsikaj. Ampak, to je 
proces! 
 
Zato vas ponižno prosim, prenehajte se obregati ob ceno, ker Smo jo večkrat obujali od 
mrtvih, ker ste ugaševali, upihovali plamenice, da je ostala ujetnica in ni zmogla iti v svoje 
mrtvo telo! 
 
Tako, da, prosim, prenehajte sebe obteževati. Prenehajte Jo obsojati. NIKOMUR ni 
potrebno iti na karmično luščenje! In zato se PRENEHAJTE OBREGATI OB CENO. Kajti, skozi 
to si naredite deset stopenj obtežitev sami, ker godrnjate, za kar vas nihče ni prosil. 
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Bodite zreli. Bodite modri. 
Prosim vas, rajši molčite in bo dosti boljše, kot da govorite. 
 
Dokler ne veste, kako potekajo postavitve – pri nekaterih je zelo zelo naporno. Verjemite, 
mnogokrat je Meni tako težko in hudo, da se preprosto za nekaj tednov odmaknem. In če je 
Meni tako hudo, si lahko predstavljate, kako hudo in grdo bi bilo šele vam! 
 
Zato vam v tej priložnosti resnično prišepnem: 
Bodite ponižni. In za vsak detajl, ki ga nekdo naredi namesto vas, pa če ga ta trenutek ne 
vidite, ga niste zmožni sprejeti ali razumeti, boste razumeli, ko pride vaš čas. Verjemite! In 
zelo boste hvaležni.  
 
In tisti, ki pljuvate, vas bo globoko in gorko sram, verjemite! 
 
Tako, da, karmično luščenje je izživetje davnine namesto vas. Se pravi, in s tem greste 
direktno v proces zlivanja v fizično strukturo. Ker davnina vam vibrira tako zelo visoko, da 
samo še plitvino zadnjega življenja pogledate, predelate, izoblikujete, ga sestavite z 
energijo željá in imate dejansko telo, v katero se zlivate in s katero lahko živite v Naših 
planetih in Naših svetovih.  
 
Tako, da, resnično, to je nekaj, kar vam bo v veliko čast, ker zagotovo, zagotovo mnogi ne 
bi nikoli dosegali takšne stopnje ljubezni kot jo boste občutili, ko bo za vas pravi čas. 
 

(Ploskanje) 
Jasa. Jasa. 
 
 
 
 

 
 
»Ali bodo naši otroci iz Zemlje tudi tisti v bodočnosti? Če ne, ali so bodoči otroci prebivalci 
Zemlje ali čakajo drugje in kje?« 
 
Zelo redki otroci se bodo porojevali ponovno kot otroci. 
Se pravi, tisti, ki greste s svojimi otroci oziroma, ki boste prehajali ali bodo prehajali s 
svojimi otroci pomeni, tako, kot Sem opeval v prvemu stadiju, se pravi, se nadaljuje tam, 
kjer se konča. 
Če so bili otroci in so prehajali, bodo oni rasli tam in zoreli tam. Ne boste jih na novo porodili.  
 
Porodili boste tiste, izključno samo tiste energije ali tiste deleže, kar boste prenesli kot 
višek energije. Se pravi, kar se bo izoblikovalo za vas in kar ne boste porabili, boste imeli 
osnovo ali zasnovo za svojega bodočega otroka – ali po moški ali po ženski strani. 
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Zakaj je to tako zelo pomembno? 
Ker to ste vi sami. Kar pomeni, da končno boste prišli v stanje, kjer boste imeli otroka, kjer 
boste imeli dušo, sami sebe, ki jo boste LJUBILI in cenili. Tako, da, to pa prinaša harmonijo. 
To prinaša povezavo med vsemi vami in med vsemi Nami. 
 
Tako, da, bodočnost Smo dejansko zgradili drugače, kot pa jo je gradila in postavljala Zemlja 
za vas. 
 
 
»In še zadnje vprašanje: 
Ali je možno to zemeljsko telo narediti nesmrtno? Ali vsaj mu podaljšati dobo za nekaj sto 
let?« 
 
Smeh. 
Jaz bi dejal tako: 
Če bi primerjali vaše telo – sedanje s preteklimi življenji ali prvobitnimi življenji, bi dejali: 
»Kako láhko bi bilo ali boljše bi bilo smukniti v predhodno telo.« 
 
Ampak, kakorkoli že, zelo je modro vprašanje in zelo na mestu! 
 
Jaz Bom dejal tako: 
Mnogi bodo ta fizična telesa prenašali ali pa bodo preneseni na različne postopke s 
fizičnimi telesi tja.  
In mnogi ne bodo prehajali skozi žganja in takšna preoblikovanja, ampak jim zna služiti to 
telo, ki ga prenesejo kot okostje, se pravi, kot celovitost, kot celota, da se na njega poveže 
še tista energija, ki so jo prenesli in postavili. Tako, da zna biti to telo znotraj drugega 
telesa.  
 
In večina od vas zna biti prav po tej strani rodna in plodna tako kot na Zemlji. 
In to je zelo dobro, ker na ta način boste rojevali tako kot v času že zemeljskega 
popotovanja. Ne, ne boste ustvarjali v nekih epruvetah kot mnogi, mnogi imate zapise za 
nazaj. Ne boste kotili kot živali, razen, da se boste odločali za živalski svet. 
 
Ampak, rojevali boste v čisto drugačnemu stadiju. 
Kar pomeni, da v bodočemu času boste rojevali ob partnerju. Samo s partnerjem. Z 
nikomur drugim, pod nobenim drugim drobnogledom. 
Rojevali boste v času, ko boste najbolj sproščeni, ko boste najbolj prijazni sami do sebe. In 
to je obred, ki ga boste delali. 
 
In moški bo tisti, ki ne bo padel v nezavest ob rojevanju. Ki ne bo zamenjal vse možne 
barvitosti, ker si bo želel dobiti sebe iz nje navzven, na svoje dlani. 
Tako, da, moški bodo tisti, ki bodo – hočeš nočeš, morali prerezati popkovino. In zagotovo, 
zagotovo vas Bomo postavili in pripravili na takšen proces, da boste čvrsti in trdni. 
(smeh) 
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Tako, da, to je stanje, v katerem se poveže ne samo duh, ampak telo, srce, um, čut. Se 
pravi, oče – otrok, mati – otrok, se pravi, in sveta trojica, se pravi oče, mati in otrok. 
 
Tako, da, zagotovo boste rojevali v okolju, v kateremu boste vi čutili pristnost. 
Mnogi boste rojevali ali boste rojevale v različnih tolmunih. Predvsem tiste, ki ste si doma 
želele rojevati ali roditi otroka doma, v vodi. Zagotovo boste izbrale naravne tolmune, ki so 
res tolmuni, v katerih voda teče tako, da masira. Ampak, to po naravni poti, ne po neki 
umetni! Se pravi, kjer se voda hladi, segreva na vaš občutek in diha z vami. 
 
Kar pomeni, da rojstvo bo nekaj najlepšega. Nobena ne bo imela nobenega posega, ker se 
bo odpirala na svoja čustva. Tako, da, ne se bati, da bodo kakšna rojstva trpinčenja, ker 
tega nikoli predhodno ni bilo, v začetnih fazah, niti v teh novih fazah ne bo. 
 
Ampak, ne zato, ker bi Jaz izbiral to, ampak zato, ker je tako izbrala Naša Mala Lanjuška za 
sebe in matrico podala naprej. Tako, da, očki – morali boste biti zraven, ker bo to vaš 
praznik, vaš čas. In to je nekaj najlepšega za vse vas, verjemite! 
 
Vendar boste malce bolj, drugače postavljeni kot pa sedaj. In to bo obred, na katerega se 
boste pripravljali zagotovo tri leta.  
 
Zakaj vam opevam tri leta? 
Zato, ker v osnovi boste najprej začutili klic, da želite biti očka ali mati. Nato se najprej vlije 
in sestavi energija duhá, duše. Ko se dva ljubita, se zlije v notranjost matere.  
 
Leto dni se boste pripravljali na proces in potem počasi, počasi ustvarjali plod znotraj sebe. 
Sestavljali boste, kako in kaj naj bi bil otrok. Vzgajali ga boste še predno se bo porodil. 
Tako, da to bo nekaj najlepšega.  
 
In verjemite, ne boste poznali nesporazuma. Ne boste poznali krega. Ne boste spoznali, 
nikoli in nikdar, nobenega trdega udarca, ker bo družina res ljubeča, topla in iskrena. Takšni 
kot boste vi, čisto sami. 
 
Tako, da vaša bodočnost ne bo samo nesmrtno telo ali večno telo, ki ga boste lahko imeli, 
kolikor ga boste VI želeli imeti.  
 
Tako, da tudi vprašanje na to, ali bi lahko podaljšali življenje tukaj in sedaj, na Zemlji? 
Vsekakor, da! 
Če zmorete svoje celice napolniti z energijo ljubezni v takšni meri, da se telo prične 
pomlajevati, odstraniti vsakdanji stres, dovolj spati in biti v simbiozi z naravo, z življenjem, 
s svetom popolnega stvarstva, ste zmagovalci nesmrtnega popotovanja ali življenja lahko 
tudi tukaj. 
 
Vendar, si ne upam trditi, da boste hoteli biti tukaj, ker boste zagotovo prej odšli drugam, 
predno se zaključi konec zemeljskega vsegá. 
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Jaz Bom dejal tako: 
Bodočnost je lepa, mila in topla – točno takšni, kot boste bili. Ampak, takšni poskušajte biti 
že v temu življenju. Ni vse samo tisto, kaj bo! Pomembno je, kaj vi naredite skozi sebe. 
Kajti, zagotovo ste se zavedali, da ste vi kreatorji. Zato lahko čas poganjate hitreje ali 
počasneje. Zato si lahko svet naredite bolečinskega ali pa ljubečega. 
 
Naj iz vas seva ljubezen in okoli sebe ustvarjajte ljubezen. To je tisto, kar ste si zaslužili. 
 
Jaz pa vam želim še naprej en res čaroben dan. 
Lepo, lepo pozdravljeni. 
 
 
 


