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SLOVENSKA BODOČNOST 
Vodi: gdč. Lana Praner z Gospodi, Brežice, 18. januarja 2020 
 
Jasara. 
Takole. Tudi v Našemu svetu bomo lahko počasi kar pričeli. 
Lepa, srčna zahvala za tako lepe in prijetne besede, za uvodne misli in Našo popotnico. Tako, 
da, res iskrena zahvala. 
Predvsem pa lepa, srčna zahvala vsem vam, ki ste se odzvali na Naše povabilo, da se tokrat 
znova malce podružimo. 
 
Meni je danes pripadla ta čast, da lahko sodelujem z vami, z vsemi vami, kateri ste nekako 
tisti, ki ste v zaključni fazi tega lastnega popotovanja. Morda v zaključni fazi lastnega 
popotovanja po zemeljskemu planetu. Kdo bi vedel, kod in kam vas ženejo nožice v temu 
prelepemu in prečudovitemu jutru?! 

 
Moje imenovanje je zelo preprosto le Jorgovanski Vladni mož. Tako Mi 
pravijo ali Me opevajo.  
Le toliko, da boste vedeli, s kom se boste majčkeno podružili. 
 
 
 

 
Razkrivanja so danes neka velika celovitost vsegá, kar prehaja skozi dovoljenje Mojega Očka, 
skozi dovoljenje vseh Vladarjev, ki so soustvarjali različna kraljestva, predno so dopustili in 
ustvarili zadnji svet zemeljskega stvarstva, ki ste ga vi poimenovali planet Zemlja. 
 
ZEMBANDRUNI JE BIL PREDHODNI PLANET PLANETA ZEMLJE 
 
V predhodnemu življenju, kjer je bil zadnji planet zadnjega kraljestva, ste se imenovali čisto 
drugače. Zerbandruni! Zembandruni je pravzaprav nekakšna izpeljanka Zemlje ali življenja. 
Življenje Zemlje ali živo življenje, tako bi lahko prevedli vaš predhodni planet. In  iz tega ste 
skozi zgodovino prepotovali in jo imenovali, kot ste ga nekako postavili planet Zemlja. 
 
Planet Zemlja je le prostor, v kateremu se vi nekako znova pretakate, potujete in 
usklajujete.  
Planet Zemlja je pravzaprav svet ali možnost preoblikovanja vsem tistim, ki ste tukaj 
kompaktni, vsem tistim, ki so v kompaktnemu svetu že bili in so tudi soustvarjali določen 
predel. Hkrati pa je svet Zemlje namenjen vsem energijam, ki so kdaj koli ustvarili spomin. 
 
Zaradi spomina, ki je v davnini nastal in ste ga soustvarjali mnogi, kajti, v današnjemu času so 
sila redki še tisti, ki so nekako vstopali v čas prvega vdaha, da bi vdahnili in spremenili 
zemeljski eter. Sila redki so! 
Ker v zaključni fazi, v kateri se nahajate in v kateri potujete, je namreč svet namenjen 
tistim, ki v predhodnemu planetu niso uspeli, niste uspeli ali kakorkoli, niso zmogli zbrati 
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toliko moči, da bi zaustavili spomin oziroma dogodke, ki so ustvarili spomin, zaradi 
katerega vedno znova plujete v skupinski karmi. 
 
V predhodnemu življenju ali planetu, na kateremu ste bivali, ste pripeljali do točke 
eksplozije, do točke neharmonije in planet, ki je bil še lepši od zemeljskega stvarstva, mnogo 
večji, mnogo višje vibracije, ste ga pripeljali do oskrunjenosti. 
Žal, vsi tisti, ki se danes nahajate v zemeljskemu svetu, na zemeljskemu planetu, ste se tudi 
gibali tedaj, na predhodnemu planetu. Čisto vsi! 
 
Kajti, po nekakšni religiji ali po postavitvi je namreč to kraj ali prostor, na katerega so bili 
vezani drugi svetovi, časi in prostori, ki so poskušali že v predhodnemu popotovanju 
spremeniti zapis.  
 
In kot vidite in kot spremljate, zato ste tudi nekako tako duhovno visoko razviti, prehajate 
namreč v stopnjo izoblikovanja, kjer PREGLEDUJETE in kjer postavljate znova identični 
zapis. Vse tisto, kar vam je ostalo še neizživetega, namreč, v ciklusu hitrejšega zaključevanja 
zaključujete in popravljate in POSKUŠATE, če sploh poskušate sploh še sharmonizirati karkoli 
v temu svetu, ki vam je dodan in predan. 
 
Žal, ljudje, ki ste na Zemlji, preprosto ste utelešeni v popotnici suženjstva in hlapčevanja 
zato, ker ste skozi zgodovino, na predhodnemu planetu, namreč bili eni izmed tistih, ki so 
bili preprosto samo tihi, mili in skromni.  
Skromni v veličini, kjer se niso upali upirati, kjer ste v predhodnemu planetarnemu 
ozvezdju služili najprej Materi Naravi, potem pa vladarskim bitjem, ki so zavladali 
tedanjemu svetu. 
 
Skorajda vsi, da ne rečem, čisto vsi, ki so že tedaj vladali, znova vladajo tukaj, v temu svetu 
tega popotovanja.  
 
LE ENOTNOST ZMORE ZAUSTAVITI IN SPREMENITI ZAPIS 
 
Zato tudi množični upor in nočete več sodelovati v volitvah, kajti duša pozna dušo.  
Duša točno ve, kateri je nekoč bil in se vam več ne ljubi. Ne ljubi se vam, ker točno veste, 
kam vas pelje vse to.  
Po drugi strani pa bi morali biti zelo budni, zelo usklajeni in zelo enotni. Ker le ta enotnost 
zmore zaustaviti in spremeniti zapis. 
 
Vse, po čemer se gibate, je le spomin. Spomin, ki je bil nekoč živ in ki je znova živ ali se bo 
obudil in se bo zgodil.  
Toliko časa se spomin popravlja in obnavlja in nekako regenerira, dokler nekdo iz njega ne 
izstopi. In takrat se rahlo preoblikuje in se znova nadaljuje.  
 
KAR SE DOGAJA PO SVETU, PRIHAJA K NAM 
 
Ker danes, ko opazujete svoj lasten svet, Bom dejal, najprej planet Zemlja, vas sploh ne 
zanima, skorajda nikogar, kaj se dogaja po Zemlji.  
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Vendar, če bi opazovali širino, bi videli tudi ožino. To pomeni, če bi gledali v širino, kaj se 
dogaja po svetu, bi vedeli, kaj prehaja k vam! Ker niste nič drugega, kot del celote tega 
stvarstva, planeta Zemlja. 
 
Zato bi vam svetoval, prebudite se in glejte, kaj se dogaja po svetu!  
 
Ker nekaj, kar se je dogajalo tri, štiri leta ali pet let ali devet let pred drugimi oziroma v 
obdobju drugih dežel, prehaja namreč tudi k vam. Ker to je pač skupinska karma, skozi 
katero se prepletate.  
Saj tisti, ki odločajo o oblasti – se opravičujem vsem tistim, ki odločajo, kajti izredno slabo 
odločajo, ker preprosto samo vidijo, vidite ali bodo videvali samo eno pot – rešitve denarja, 
ki je vaša poguba! 
 
Žal, so to vsi tisti, ki so nekoč že poskrbeli, da je prišlo do korupcij, da je prišlo do 
barantanja, do rušenja planeta, kjer se je izmaknila Matera Zemlja. 
 
PLUJEMO V LASTEN KONEC 
 
V enakemu postopku, ko gledate globalno, če sploh zmorete gledati, žal, globalno, ker vas 
sploh ne zanima, kaj se dogaja globalno, bi dejansko lahko videli, kam plujete. Plujete v 
lasten konec! 
Zemlja se bo namreč močno preoblikovala, ne samo Slovenija, v katero se Bom stisnil. 
 
Ko boste gledali globalno, vas zagotovo postalo strah. Kar je normalno! Tudi Mene bi! 
Kajti, Zemlja vedno bolj vre. Če pogledate, da imate na Zemlji, samo v zemeljskemu 
prostoru, toliko vulkanov, kot jih še nikoli v zgodovini obstoja Zemlje ni bilo zbujenih, bi 
vam bilo lahko jasno in razumljivo, da Zemlja vre. 
 
Ampak, ne vre samo okolica, ampak bo vrela tudi pri vas!  
Vi niste nič drugega kot to, da ste del celotne površine. 
 
Ko Slovenčki pravite: »To je tam nekje daleč, na Filipinih! To je tam daleč, v Ameriki! To je 
tam daleč, v kakšni Kanadi. To je tam daleč nekje in zelo blizu.«  
Se pravi, ste pozabili, da je bila nekoč Zemlja kot ena celota, ena površina, ENA 
prostornina, ki se je zaradi navideznih tektonskih premikov, kot jo vi radi opevate, pričela 
spreminjati, preoblikovati in se potapljati. Že velikokrat se je preoblikovala in se na nek 
način spametovala. Zato so se določene civilizacije dobesedno potopile ali potonile. 
 
Sedaj prihajate v novo preoblikovanje, ker se bo Zemlja znova preoblikovala. Ampak, to ne 
bo tam daleč, nekje stran ali daleč od vas, ker ste na isti celini, na istemu kontinentu. Zato, 
hočeš nočeš, pričnite opazovati, kaj se dogaja drugje in kaj se bo dogajalo tudi pri vas. 
Kajti, le na podlagi tegá boste vedeli, kaj prihaja nad vas! 
 
Ljudje, ki vladajo vaši deželici, so nekoč vladali tudi drugim deželam in so se pustili 
zbarantati. Zato imajo zapis barantanja. In tudi v današnjemu času znova barantajo in 
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barantajo. Ampak, ne ukvarjajo se s tem, kaj bo, kot potomstvo, imelo za njimi, ker, žal, 
nimajo tega spomina, da so se kaj veliko obremenjevali.  
Zato bodite vi budni in vi postavljajte meje in zahteve, do kod sploh dopuščate, da se 
preoblikuje to zemeljski svet. 
 
SLOVENCI SMO BILI PRVI IN AVTOHTONI PREBIVALCI NA PLANETU ZEMLJA 
 
Morate vedeti, da Slovenija je po obliki, če jo pogledamo kot vašo kokoško ali pišeka, kot ga 
imate radi nekako naslikanega, je pravzaprav podoba, v kateremu ste nekoč tudi vladali. Kot 
celotna zemlja ste bili oblikovani dosti v to podobo, kot jo imate sedaj.  
Namreč, Slovenčki, hočeš nočeš, ste bili prvi in avtohtoni prebivalci na planetu Zemlja. In 
zato se ohranja vaša govorica, zato se skozi to ohranjajo stari šumniki, ki so bili in so le še v 
vašemu jeziku.  
 
Hočeš nočeš, če pogledate v stare zapise, ne samo v egipčanski čas, na piramide, boste tudi v 
starejših zapisih našli svoje besede. Zakaj? 
Zato, ker ste bili vi tisti, ki ste prvotno vladali in ste dopustili, da so tuje civilizacije prešle 
med vas, do vas in se nekako zbarantale, zbalansirale in uskladile. 
 
TUJE CIVILIZACIJE BODO VSTOPILE V NAŠ SVET 
 
In kaj se dogaja dandanes? 
Enako kot se je!  
 
Znova ste v preoblikovanju in znova so navidezne zvezdice nad vami, ki se premikajo kot pod 
skritim imenom ali nazivom sateliti. Predhodno, predno so nekako izginile zvezde, ki ste jih 
poznali, ki so bile res zvezdice – med njimi je tu in tam zaokrožil kakšen satelit, ki je potoval 
po določeni liniji in postavitvi, ki ste ga, če ste bili nekako ozaveščeni, tudi videli, saj ste ga 
lahko občudovali, saj je bil sila redek, ste dandanes prišli v obdobje, kjer zvezdnato nebo je 
le še preteklost! 
 
In če boste opazovali zvezdnato nebo, boste namreč videli, da vse zvezde vedno bolj sijejo 
in vedno bolj žarijo. Ne samo, da so na raketni pogon, če se Smem tako pošaliti, ampak so 
pravzaprav to plovila, ki krožijo nad vami.  
Enako obdobje, kot se je dogajalo, predno je slovenska civilizacija prvobitnega stvarstva 
tudi pokleknila ali se pokorila. 
 
To pomeni, da določene stare civilizacije, ki so prehajale od drugod na planet Zemlja, saj je 
svet Zemlje zelo poseljen in drugače postavljen kot ga vi sploh upate sprejeti, boste morda 
na svet Zemlje in življenje gledali iz drugačnega zornega kota, ko boste dojeli, da ste samo 
ena izmed plasti. Tako kot čakre, ki so nizane ena nad drugo in je pravzaprav le prostor, le 
svet, v kateremu deloma živite ali vladate. 
 
Zakaj Sem se usmeril na nekakšne zvezde, ki jih imate in na katere ste tako zelo ponosni? 
Vsaka druga je namreč vaša severnica, ki se premika, ko jo malce poženejo v obrate! Kot 
drugo, se mnogi smejejo. Kot tretje, se marsikateri jočejo: »Kaj se to dogaja z nami?« Potem 
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pa pridejo modre glavice in hitro hitro izpustijo določene navidezne satelite med vami zato, 
da vas pomirijo in umirijo. 
No, če gremo košček naprej, boste še tista plovila izgubili, ki se sedaj gibajo kot raziskovalna, 
nekakšna civilizacija, ki raziskuje, čaka in se pripravlja na nekaj več, kot si vi sploh upate 
misliti. 
 
Namreč, zgodovina se bo znova ponovila. Hočeš nočeš, sprejmite ali ne, te civilizacije bodo 
vstopile v vaš svet, v vaše življenje. Med vami bodo! Spustile se bodo na Zemljo.  
In med njimi ne boste našli vse samo popolno in nekakšne, takšne prvobitne in avtohtone 
civilizacije, ki so namenjene ali v dobro vam ali ne.  
 
Civilizacije, ki so tukaj, so tako zelo različne, kajti, ko jih boste spoznali, vam bo vzelo sapo! 
In težko boste razbrali, katera vam je ljubša, kajti že po telesni strukturi bodo drugačne od 
vas.  
 
Vendar, saj veste – kako izbrati najboljše? Kako izbrati sebi enakopravnega, ko pa boste kar 
povprek častili vse in vsakogar, ki se bo dotaknil vašega zemeljskega tla. Zanimivo in 
simpatično! 
 
Vsi se boste nekako klanjali in nekako sprejemali in častili in osvobajali, v resnici pa sploh 
ne boste nikogar poznali, ampak boste upali, da boste nekaj dobili od njih. Saj ste tako 
naravnani! 
 
Nič Slovenci niste drugačni, kot vsi ostali! 
Samo civilizacije, ki so potihoma vstopale v zemeljski eter in živele v Zemlji in se nekako 
razvijale ali nekako razvijale človeka v različnemu razvoju, prehajajo kot vstopna točka tudi 
med preproste ljudi. Tako, da, srečevali se boste zelo kmalu tudi z njimi, iz oči v oči. 
 
Kako spoznati tistega pravega? 
NE PO UMU IN RAZUMU, AMPAK PO OBČUTJU. Samo tisti, ki jih boste začutili kot dobre, 
boste izbrali dobro. Tisti, kateri boste gledali kot zunanjost, boste izbrali zunanjost. Vaš 
karakter se bo zelo kmalu videl in nekako prehajal nad vas. To so dejstva, s katerim se ne 
boste srečevali samo Slovenčki, ampak tudi širom svetá, tuji ljudje, drugače govoreči in 
drugače obarvani. Simpatično bo, zagotovo! 
 
Ampak, vam polagam na srce – dragi Slovenčki, BODITE POZORNI SAMO NA TISTE, KI SO 
SRČNI. In dokler ne boste sami sebe prebudili v občutku, nikoli in nikdar ne boste zmogli 
izbrati le najboljše od najboljšega. 
Tako, da, bodite pozorni na to! 
 
Zato vsi tisti, ki ste se gradili in delali na sebi, ne iskali in se nekako pretakali sem in tja in 
ves čas poskušali, kaj bi bilo boljše za vas. Ampak tisti, ki ste začutili, kaj pomeni duhovnost 
in ste jo vsrkali v sebe kot del življenja, boste zagotovo izbrali pravo. 
Tisti, ki še danes tekate naokoli sem in tja in preizkušate in nekako iščete tisto nekaj, boste 
tudi v njihovemu svetu iskali tisto nekaj. 
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Vendar, prav te civilizacije, ki so nad vami in zelo blizu vas, ki so vedno nižje nad vami in jih 
boste kaj kmalu videli se iz oči v oči, so tiste, ki so pripeljale razvojno fazo tako daleč, kot jo 
danes poznate ali pa sploh ne. 
 
HAARP tehnologija je bila nekako tehnologija, ki jo je razvijal že nekdo, ki ste ga poznali kot 
Tesla. Vendar jo je razkrival in postavljal čisto v drugačne smeri. Razkrival je v temu, da bi 
bilo dobro imeti vedno sonce in pravo temperaturo rajskega svetá. Zato je raziskoval nekaj, 
kar so mu podali tudi skozi tujo stvarstvo, tuje civilizacije, svoje znanje. 
 
Vendar, glej ga zlomka!  
In ko ljudje že v osnovi iz dobrega ne vidijo najboljše, ampak vidijo samo koristi! Tako so se 
ga znebili. In tako so prišli do različnega znanja in védenja, ki ga danes množično uporabljajo 
proti vam, ki spite. 
 
Zelo simpatično! 
Ko samo pogledate v svet življenja, ki ga imate, samo morda na leto nazaj, boste v 365-ih 
dnevih vedno z veseljem govorili, da ste imeli skorajda 360 dni megle. Kako lahko Slovenci v 
takšni inteligenci razmišljate kaj takega? Kako ne vidite, da je bila megla včasih le kakšen 
mesec ali dva, v času jesenskega obdobja, ko je nekako Zemlja drugače dihala.  
 
Dandanes pa ni več megla, ampak strupi, ki jih spuščajo nad vami z avioni in se tako 
nazivajo kot chemtraili. Vendar, to je le blaga beseda, v katerih imate vse, kar človek v sebi 
je imel kot rojstvo, kot embrij, kot bolezen, kot stanje. Nad vas namreč spuščajo koščke 
bolezni, Bom dejal. Ne Bom opeval vsegá, da se ne boste vsi prestrašili po dolgem, pa počez! 
Ampak, morda bi bilo dobro?! 
 
V teh vaših chemtraijlih se ne samo skrivajo najhujše kovine strupov, ki otopijo človeka, ki 
naredijo človeka bolehnega, ki naredijo človeka udarnega, topega, brezčutnega, nekako 
brez sočutja do narave – kot bi otopeli. Med vas namreč spuščajo ne samo raka, ampak 
nove bolezni, ki bodo prišle nad vas. 
 
Bolezni dihal, s katerimi boste kar naenkrat pljuvali kri. Bolezni dihal, ki vas bodo pripeljale 
do točke, da vam bo vrel možgan. Bolezni, ki jih danes skorajda ne poznate, bodo v 
trenutku posute nad vami, ampak le zato, ker Slovenčki spite! 
Ampak ne samo Slovenčki, tudi nekateri izven vaših meja.  
 
Vendar, počasi se Bom samo usmeril na Slovenčke. Ste Mi najdražji, ste Mi najbližji, kajti 
Moja velika Ljubezen je namreč Slovenka. Zato Sem se nekako tudi odločil, da Bom opeval in 
obrazlagal prav o Sloveniji. 
 
SLOVENIJA JE BILA NEIZMERNO MILA IN LEPA 
 
Slovenija, ki je neizmerno mila in lepa BILA, ker ni več tisto, kar je bilo!  
 
Nimate več čistega zraka, ker vam je popolnoma vseeno, kdo kaj izpušča, kaj izpušča. 
Vedno znova poslušamo samo to: »Kaj pa lahko naredimo?« Nič! Pokrijte se doma in spite! 



 

 7 

To je najboljše, dokler vam bodo pljuča še držala, boste še živeli. O srcu sploh ne Bom 
govoril. O bolezni, ki prihajajo nad vas, sploh ne Bom govoril. 
 
Lahko vam prišepnem, da boste zaradi chemtrailov in povezave HAARP tehnologije in še 
ene nove tehnologije, ki jo boste kaj kmalu opazili, ki tudi deloma vpliva na tok časa, 
dneva, temperature in ne samo hladu, boste dojeli, da vam zapirajo sonce. 
 
Zakaj Sonce? 
Ker to je vir vaše hrane, dragi moji! Če sonca ni, vas tudi več ni! 
 
Kaj ne vidite, da ste otopeli, da ste žalostni, da ste brezčutni, da ste dejansko kot roboti, ki 
nekako ženete svoje telo? Nimate več seksualne strasti. Nimate več potrebe po nekemu 
pripadanju ali pripadnosti. Iščete kar nekaj, eden preko drugega.  
 
Počasi boste opevali, da se parite kot živali, kot kače, ki lezete eden preko drugega.  
In prav zato, ker izgubljate svoj občutek lastnega stebra in to je tisto programiranje, preko 
katerega vas skozi vibracijo, zaradi različnega vibriranja in spremembe magnetnega polja 
tudi peljejo v točko, da boste le še na gumb ali na pogon. 
 
Ubogi Slovenčki, niti ne veste, kaj vse vas čaka! 
Ampak, to rabite, zato da se boste enkrat končno obrnili v sebe, če ne boste že prepozni!  
 
Dokler boste spali kot masa in le trohica žene naprej. Trohica je namreč pogumnih, ki se 
upajo izraziti, ki se upajo postaviti, ki vlečejo druge naprej.  
 
Poskušajte jim slediti! 
Ne norčujte se iz ljudi, ki si upajo in zmorejo stopiti in se glasno izražati, ali na ulici ali v 
javnosti! Kajti, to so ljudje, ki vas klofutajo in vas opominjajo, v kakšnemu času, etra se 
namreč tudi nahajate. 
 
SODOBNA TEHNOLOGIJA JE VOJNO OROŽJE 
 
Sodobna tehnologija bo zelo pretkano prehajala med vas. Tu in tam se vklaplja tudi 5G, ki 
je tako zelo »zdravilna«, če se Smem pošaliti, če se sploh Smem še pošaliti! Ker to je vojno 
orožje, s katerim vas lahko degradirajo v pičlih parih minutah! 
Ko zvišajo frekvenco, vam skurijo možgan, vam skurijo telo, vam delajo še marsikaj! 
 
Ampak, razvojna faza gre naprej. 
Ker potrebujejo na planetu Zemlja le en milijon ljudi, ker več tudi prostora ni!  
 
Kajti, Zemlja se bo preoblikovala. Močno se bo kresala. Mnogo celin bo izginjalo. Mnogo 
celin se bo potapljalo.  
Tudi Slovenija bo deležna mnogih potresov.  
 
Pozabljate, da imate mnogo tovarn, ki so, več ali manj, rakotvorne, strupene in ki zastrupljajo 
ljudi okoli vsegá. 
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Zakaj si ne upate združiti? Zakaj se ne upate postaviti? Zakaj ne upate stopiti preko duri in 
zapreti sploh obratovalnice? 
 
Kakšen denar, dragi moji?! KAKŠEN DENAR, KO PA NIMATE VEČ ZDRAVJA?! Poglejte se, 
kakšni ste! Koliko imate sploh še nasmeha na obrazu? Koliko se upate sploh še iskreno 
ljubiti?  
Le še tu in tam vzamete koga k sebi, pod sebe, da se malce izpraznete. Mene bi bilo pošteno 
sram! 
 
Ampak to je znova ponavljanje starega. 
In sodobna tehnologija vam ne bo prinesla modernega programa gledanja televizije, ker 
vas več ne bo! Kaj vam bo koristila sodobna tehnologija gledanja video igric, gledanja 
nekakšnih televizij, gledanja nečesa, kar bo izginilo neznano kam? 
 
Ampak, tudi vas več ne bo, dragi moji! 
Kajti Zemlja vibrira, ker diha. In ker Zemlja diha, vibrira na določeni frekvenci. In to 
frekvenco dosegajo tudi ljudje, živali, rastline. Vsi dihate skupni eter. Ampak, ker vedno 
znova poslušamo: »Ja, kaj pa lahko naredimo? Ja, nič! Počakamo, da bo konec!« 
 
Ne želite si konca, kajti konec bo boleči in trpeči.  
Ne razmišljajte o tem tako, kot mnogi vedno znova radi opevajo in se »navidezno« šalijo, ko 
pijejo, ko kadijo, ko se drogirajo, ko se omamljajo in zastrupljajo. Velikokrat čujem znani glas 
iz nekoga, ki pravi: »Od nečesa je potrebno umreti!« 
A glej ga zlomka, ko človek zboli, bi ga z vso ljubeznijo rad pocukal in povprašal, ali je še 
vedno enakega mnenja in mišljenja? No, kakšen procent se še vedno najde, ki kadi do konca 
svojih strasti ali življenja, dokler ne ugasne življenje. 
 
SVET SLOVENIJE UGAŠA 
 
Ampak, kakorkoli že, ali ne opažate, da vam ugaša svet Zemlje. Ali ne opazite, da vam svet 
Slovenije ugaša?  
Svet Slovenije, takšen biser, ki ima toliko požigov, toliko umetno podtaknjenih požarov, da 
so in ste pridobili toliko nesnage v svojemu domu, da jo več deset generacij, da ne rečem 
ali opevam, več tisoč generacij, nikoli ne bo počistilo. 
Nimate sistema in tudi ne boste prišli do točke sistema, katerega boste lahko vklopili, da 
boste prečistili kamenine, rudnine, vodo, zemljo in vse, kar je v zraku! 
 
Dragi moji, to kar vam popuščajo po samemu nebu, ko ste vi tako zelo otopeli, vam ne 
samo, da vam skrivajo sonce, ker se več sonc hkrati pojavlja, ampak, vedno znova vam 
zaprejo sonce. 
 
Zakaj nasedate takšnim neumnostim, da je pregrevanje Zemlje in da je potrebno malce 
poškrofiti, da se zatemni? Saj se bo vam tudi temnilo pred očmi, ko boste pričeli dihati in ko 
ne boste zmogli več dihati! 
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PRIHAJA OBDOBJE BOLEZNI, ČEZ NEKAJ LET BODO ZARADI POMANJKANJA OSEBJA ZAPRLI 
BOLNICE 
 
Prehaja namreč obdobje bolezni. Bolezen bo udarila nad vas, ker ste spali in ste prespali.  
 
In glej ga zlomka!  
Ker pozabljate, da tudi uradna medicina je le človek, vsaj zaenkrat, dokler vam ne bodo dali 
kakšnih robotov v stanje in vas čipirali zato, da vas bodo lahko programirali in navidezno 
ravnali in poravnavali in izoblikovali, se niti ne zavedate, da vam bo kaj kmalu, za dve, tri 
leta, izginilo osebje, ki dela v bolnišnicah, ki se predaja za vas in da vedno znova izgubljate 
najbolj kvaliteten kader, ljudi, ki so s srcem in dušo povezani, da bi pomagali.  
 
Niso vsi slabi! Med njimi se najdejo tudi mnogi dobri! Ampak, dobri so zatirani od tistih, ki 
hočejo oblast in denar. 
 
Pa, glej ga zlomka!  
Kaj ti to koristi, ko enkrat pride starička s koso? Ampak, ta starička bo posekala mnoge. 
Tudi tiste, ki so na položaju in ne bodo imeli več priložnosti in možnosti za preoblikovalni 
izpit! Ni prostora, kamor bi se lahko skrili v Zemlji, da bi pridobili nesmrtnost.  
 
Čeprav, nesmrtna telesa znajo nekateri imeti – tisti, ki se bodo vzdignili in tisti, ki bodo 
premaknjeni. Ne bodo pa vsi premaknjeni in rešeni iz skupnih poti! Tega se morate 
zavedati, ker vsakdo se trudi. Mnogi pa se niti ne trudijo, Bom dejal. 
Ampak, vedite da, glede na to, da je vedno več bolezni in vedno manj ljudi, bodo v nekemu 
trenutku preprosto zaklenili bolniška vrata. Bolnice ne bodo več obratovale. Zdravstveni 
sistem se bo ugasnil. 
 
Pa vas vprašam, glej ga zlomka, kaj pa boste potem? Kam se boste še obračali? Kam se boste 
še obrnili, ko Matere Narave več ni? H komu se boste obrnili? Morda le še na vislice ali v 
robotizirano stanje? 
 
S ČIPIRANJEM NAM BODO UGASNILI DENAR, IZGINIL BO SLOVENSKI NAROD IN IZGINILA BO 
SLOVENSKA BESEDA 
 
Čipiranje vsekakor vam pride pred vas. Tako hitro, da se ne boste niti dvakrat okoli obrnili, 
ko vam ga bodo že ponudili kot najboljše stanje. Zakaj? Ker vam bodo ugasnili denar. 
 
Če ne boste nič naredili in nič nasprotovali in se nič oglasili, vas bodo kar naenkrat izbrisali. 
In tako, kot bodo vam izbrisali lahko denar, ČE SE NE BOSTE POSTAVILI IN SOGLASNO, 
PREDHODNO POSTAVILI ZA SEBE, boste tekli v lasten konec, kjer bo izginil slovenski narod! 
Izginila bo slovenska beseda in zavladala bo tuja energija nad vami. 
 
PAZITE, DA NE ZASPITE! Ker drugače pridete v zaključno fazo, kjer se bo slovenski jezik, le 
še tu in tam, čul morda v zaprti skupinici domačega ognjišča. 
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ČEZ ČAS BODO ZAPRLI TUDI JAVNE ŠOLE, IZOBRAŽEVALI SE BODO LE TISTI, KI BODO IMELI 
DENAR 
 
Ne le to, da se bodo zaprle bolnice, zaprli se bodo tudi inštituti izobraževanja in šolanja za 
preproste ljudi, ki so navidezno skromni. Ampak, prav v skromnosti je običajno še najti 
največ iskrenosti in ljubečnosti. 
 
Dragi moji, prišlo bo obdobje, v katerem se bodo lahko šolali in izobraževali le še tisti, ki 
bodo navidezno premožni.  
Ampak, glej ga zlomka, zopet bodo imeli nekaj, s čimer bodo lahko balansirali – papirnati 
denar, ali pa čipe ali pa kartice.  
 
UMETNO INTELIGENCO BODO UPORABILI VSEH URADIH 
 
Ali vi veste, da v vašo Slovenijo z VSO LJUBEZNIJO privažajo umetno inteligenco?! Glejte, 
da nazdravljate, glejte, da se ljubite. Glejte, da se uživa v vsem statusu in da greste gledati 
svojo lastno bodočnost. Kajti točno to, kar boste gledali, tam boste postali sami! 
Pripeljali vam bodo v mesto, v center Slovenije, ker se boste, čisto tako, slučajno srečali z 
umetno inteligenco. Ampak, to je vaša bodočnost in vaš konec. Kajti, umetno inteligenco 
bodo uporabljali v vseh uradih. 
 
Ali sploh veste, kaj pomeni umetna inteligenca? Že sedaj imajo novosti v davčnih 
inštitucijah, pa še nič ne veste! Bodite budni, opazujte in glejte. 
 
Umetna inteligenca je namreč robotizirana gmota, ki je navidezno oblečena kot človek. To 
pomeni, da ne razmišlja kot človek, ker uporablja sto in sto deset procentov svojega 
možgana, če se temu lahko sploh tako opeva. 
In umetna inteligenca vas bo izničila in naredila vaš konec, če ne vera, če ne bolezen! 
 
Bodite pozorni, umetna inteligenca je samo ustvarjena za to, da bo izničila vas! Kaj vam 
koristi, ko bo delala umetna inteligenca kot robotizirana gmota?  
To so ljudje, ki so roboti in so brez čustev! Ampak, se gradijo v čustvih, ker na podlagi teh 
čustev bodo nadvladali vas in vas ugonabljali. 
 
Glej ga zlomka, tudi ta novost prihaja med vas. Glejte, da jo sprejmete z ljubeznijo ali pa spite 
in čakajte, da namesto žive ženske ali živega moškega si izberete rajši robota. Ker tako ali 
tako pravite Slovenčki: »Saj več ni nič najti! Saj ni več nič pametnega! Saj ni več nič 
modrega!« 
Dajte, no! Zbudite se! 
 
SONCE JE VIR ŽIVLJENJA, A NAM GA NAČRTNO ZAPIRAJO, HKRATI PA TUDI UNIČUJEJO 
NARAVO 
 
Zakaj otopevate? Zakaj obupujete? 
Zato, ker preprosto nimate več sonca. Zato, ker nimate osnovne energije življenja. Sonce je 
namreč vir življenja. Ko vam ga zapirajo in ko v lanskemu letu ste imeli komaj sedem sončnih 
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dni na razpolago in še to, na vso srečo, ker so bili dopusti in so bili ljudje nekako tisti dan brez 
zaposlitve, se vi še vedno ukvarjate s tem, da je megla.  
 
Megla se vam je spuščala čisto do hiše. 
A glej ga zlomka, vdahnite globoko, da boste začutili strup, ki seva med vami! ČE NE BOSTE 
NIČ NAREDILI, BO Z VAMI KONEC! In ne le z vami, kot z ljudmi, ampak z naravo.  
 
Kaj ne vidite, da vam kosijo in podirajo drevesa? No, trenutno se je ustavilo, ker vse 
majčkeno zebe v rit, če se smem tako pošaliti. Vendar, kosijo vaše gozdove! Vaš gozd čisti 
vaš zrak! Kaj ne veste tegá? Kaj ste delali v šoli, ko ste se izobraževali in šolali? Kaj ne veste, 
da potrebujete čebele za opraševanje, da imate hrano, da imate plod? Kaj nič ne veste? Kaj 
ste celo življenje prespali, dragi moji? 
 
Če ne boste ničesar ukrenili in ustavili uničevanje vaše Zemlje, se bo Zemlja vedno bolj 
tresla! Ali ne opazite, da imate vedno več potresov v Sloveniji, o katerih se nič kaj veliko ne 
govori?! Navidezno je malo, ampak ravno toliko, da se nekaj pripravlja. 
 
VSEPOVSOD IMAMO POLNO RADIOAKTIVNIH ODPADKOV 
 
In ne samo to! 
Pozabljate, da imate tudi radioaktivne odpadke skorajda vsepovsod. Vaše morje je polno 
radioaktivnih odpadkov, polno nesnage, ki jo od drugod, iz tujih držav in dežel, vozijo k 
vam.  
A glej ga zlomka! Slovenec samo spi! Pač, saj to kurijo. Pa saj to delajo. Pa saj to predelujejo. 
Saj to špricajo. 
 
Ali se vam ne zdi čudno, da so tujci prenesli v Slovenijo vse tisto, kar tam niso smeli več 
uporabljati? 
 
Dragi moji, to se ne dotika samo kmetov! Če ni kmetov, ni hrane! Kdo vam bo prideloval 
hrano?  
Vam bodo dajali tabletke, da boste lahko živeli? Od zraka in od ljubezni tudi ne boste živeli, 
ker vam bodo čustva ugasnili! 
 
FREKVENCE, S KATERIMI VPLIVAJO NA NAS, SO VEDNO MOČNEJŠE 
 
Frekvence, ki jih imajo in s katerimi vplivajo na vas, so vedno močnejše. Vaši telefoni 
vedno bolj žarčijo. Ampak, še vedno pravite: »Saj ni 5 giga!« 
Ja, ljubi duš! Ljuba duša moja zlata! Na tu in tam vam jih preprosto vklopijo. Zato ves čas vse 
brni. 
 
Dajte, pomislite, kdaj ste v zraku slišali čistino, tišino in mir? Pozabili ste na to!  
Ampak ne zato, ker je kolektivna naravnanost takšna, ampak zato, ker vedno bolj vstopajo in 
manipulirajo vas. 
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V nekemu trenutku bodo presegli vašo frekvenco in ne boste več razmišljali, ne boste se 
več hranili, ne boste več čutili, ne boste več premikali telesa, ker ga ne boste zmogli 
premikati, ker vam bodo ugasnili možgan, ker vam bo pritisk preprosto povzročil vse, kar si 
vi sploh ne upate misliti. Niti razmišljali ne boste! 
 
Zato delajte in se sestavite že sedaj, dragi moji, dokler sploh še imate možnosti! 
 
SLOVENSKO ZEMLJO SO NAM ZASTRUPILI TUJCI 
 
Slovensko zemljo so vam tako zastrupili tujci, ki so prišli v vaš dom, v vaš kraj in so vam 
zabarantali in pobrali skorajda vse.  
 
Ampak, še vedno imate na oblasti ljudi, ki vedno znova dobivajo denar, ki je sveta vladar. 
Ampak, nesmrtnosti jim pa še vedno ne da! 
To je sicer mala tolažba, ampak odplačevanje, za vsakega, ki je vpleten v kakršnokoli 
koruptivno dejanje ali je bil priča in ni nič naredil, bo pravzaprav krivec in soustvarjalec 
bolečine, v katero bodo kasneje potapljali vse duše in vse žive ljudi, kar vi sploh ne veste. 
 
Ne bodo vsi preneseni. Ne bodo vsi rešeni! 
 
NA SVETU ZEMLJE BO ZAVLADAL NEMIR, MUSLIMANSKA VERA BO POSTALA DOMINANTNA 
 
Poglejte samo na svetu Zemlje.  
Zavladal bo velik nemir. Ker, ko nekdo nekoga izmakne, ki je nekako prototip, je 
pravzaprav vse plansko postavljeno samo zato, da zavlada nemir.  
 
Vera bo kaj kmalu preplavila celi svet. Muslimanska vera, dragi moji! Oni so pristaši svoje 
vere.  
 
Ne Bom podprl niti eno niti drugo, da je katerakoli vera briljantna!  
Nobena vera ni čista, ko se v imenu Boga usmrti kogar koli. To si pomnite in zapomnite!  
Tako, da, žal, na Zemlji nimate čiste vere! 
 
In kakorkoli že, ko je skozi zgodovino, tudi, če je bila izpeljana in postavljena čista veja, se je, 
vsaj zato, da se je kakšna veja ohranila, bilo potrebno izmakniti ali odstraniti nekaj ljudi, ki so 
bili moteči, preoblikovalni ali kaj takega. 
 
Predvsem pa, ne samo to – tega bo kaj kmalu, v nekaj daljših tednih, pričela muslimanska 
kri počasi, dominantno vladati svetu. Ampak, ne samo svetu, dragi moji, saj ste tudi vi, 
Slovenci, del tega sveta. Ne boste se izmaknili! 
 
Triletno obdobje zna biti zelo gorko tudi za vas!  
Ampak samo zato, ker spite. In zagotovo vas bo tudi marsikaj premaknilo, ko boste dojeli, 
da je čas, da se postavite za sebe. 
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Bolečina, ki prehaja nad vas je samo zato, da se boste prebudili, da se boste končno 
postavili in postavili za svojo zemljo, za svoje življenje, za svoje potomce. 
 
Če se vam ne ljubi več živeti, pomislite, da imate svoje otroke. Pomislite, da imate svoje 
vnuke. Pomislite, če nimate nič od tegá, da imate vsaj psa ali mačka. Če tudi tega nimate, 
poglejte v to, da imate vsaj čebelico, ki vam opraši in poda možnost za nastanek ploda, da se 
hranite.  
Razmišljajte, dragi moji! Ne bodite ignorantski, kajti vi sami boste sebi pripeljali lasten 
konec! 
 
SLOVENIJA NI VEČ ČVRSTA 
 
Gremo dalje! 
Slovenija ni več čvrsta. Malo poglejte, kako zemeljska Slovenija kot tla plešejo, pokajo in se 
posedajo. Večja mesta dobesedno plavajo.  
 
Ali ne opazite, da vam je kar naenkrat ceste in cestišča, hiše in domovanja pričela pokati in 
se posedati? 
Glejte, dragi moji! Tudi za pol metra se zemlja, že na tu in tam, prerazpolaga in pada in se 
poseda. Vi pa ves čas gledate samo naravnost! 
 
Ljubljana vam že zelo močno pleše. Celje se vam močno poseda. Tudi Maribor ni zelo daleč 
od tegá! 
 
Poglejte po cestah, ko kar naenkrat okoli jaškov nastajajo okrogline in kar naenkrat 
nastajajo votline. To govori o dejstvu, da pod vami se zemlja spreminja. Nastaja vedno 
večja votla gmota ali prostornina. Upam, da Sem pravilno prevedel! 
 
To pomeni, da ko zemlja postaja votla zaradi tegá, ker se dejansko tudi voda odmika in 
nastaja prostor zaradi gibanja in tresenja, ki je tako zelo pretkano postavljena iz strani vaše 
sodobne tehnologije, ki jo vi sploh ne želite videti. In morda je dobro, da ne vidite, ker jo 
boste videli, ko bo že skorajda prepozno! 
 
Dragi moji, ko vam vplivajo na zrak, vam vplivajo na to, da popušča dih Matere Narave, se 
vam spodaj zemlja odpira. Postaja votla. Kar pomeni, ko so votla tla, se prične posedati 
mest, prične padati vse skupaj.  
 
Ali vi mislite, da ko podirate drevesa, podirate vakuum zgoraj. Ko zastrupljate zrak, podirate 
drevesa. Dejansko, tako kot zgoraj, v enaki globini rušite ravnovesje spodaj.  
 
Pa, saj vi živite na skorji, dragi moji! Pa vi živite na zemlji, ne pod zemljo! Ali se ne zavedate, 
da vse, kar se vam dogaja, se vam dogaja zato, ker vas peljejo v to smer! Vse je umetno! 
 
Da imate takšen hlad, kaj ne vidite, kaj ne opazite? To ni naravno, dragi moji! To ni nekaj, 
kar je bilo zato, ker je pač narava tako naredila! Ne, dragi moji! Zato, ker vam s sodobno 
tehnologijo vplivajo na to. 
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In samo poglejte, kakšni so vaši odnosi v domačem ognjišču – zelo trpki, zelo žalostni, zelo 
prašni, bom dejal. 
 
PRIHAJA CENZURA ZAPISOV, CENZURA OBJAV, NI VEČ SVOBODE GOVORA 
 
Bodite pozorni! 
Ne samo, da se bo spreminjala Zemlja zaradi spečega stanja, ne samo Slovencev, ampak 
prebivalstva na Zemlji, ki se ne morejo, ne zmorejo ali bojijo upreti ali postaviti mejo in se 
izraziti, vam v sodobnemu času prihaja na dnevni plan cenzura. Cenzura vaših zapisov, 
cenzura vaših objav. 
 
Ampak, saj veste, najbolj brihtni, najbolj modri, najbolj inteligentni sedijo in pišejo. 
Ali ne opazite, da so plačani ljudje za to, da pišejo in podpisujejo, komentirajo in delajo 
nevzdržno stanje? Da so provokativni. Da so nesramni. Da so ponižujoči. 
 
Nimate več svobode govora, ali opažate? 
In prišel bo trenutek, ko se ne boste več upali niti pogovarjati, kaj šele kaj zapisati!  
 
Zakaj? 
Zato, ker ste v demokraciji? Zato, ker so se vaši predniki in vi žrtvovali skozi zgodovino zato, 
da boste v miru živeli? Kaj ste se rodili zato, da boste nosili ščite okoli sebe? Kaj ste se rodili 
zato, da ne boste upali več izpod pepela stopiti ven ali izpod lastne zaščite, ki si jo boste 
nadeli?  
 
Tudi, če se vi zaščitite pred kakršnim koli sevanjem, dragi moji, vedite, da hrana, ki jo 
vnašate in greste po njo ali pa se premaknete iz tega ovoja, je še desetkrat hujši in udarni 
val na zdrava telesa, ker se ravno malo pokrpajo. 
 
Pomislite, kam plujete! 
 
SISTEM BANČNEGA POSLOVANJA SE BO MOČNO SPREMENIL, V NEKEMU OBDOBJU ZNA 
UGASNITI 
 
Zavedati se morate, da vaš sistem bančnega poslovanja se bo močno spremenil. V nekemu 
obdobju se zna celo malce ugasniti. Kot, da ga ne bo! 
 
Ne samo to, da se bo šolski sistem spremenil in ugasnil v javnih šolah, v javnih inštitucijah 
POD PRETVEZO, da ste nevzdržni, da niste vzgojeni, da ste nevarni, da so drug drugemu 
nevarni.  
 
Po drugi strani pa ste tako zelo zaspani, da ne vidite, da igrice programirajo, ustvarjajo 
nasilje. In potem NAMENSKO, na določeni frekvenci polovijo določen um, da človek kot 
otrok naredi nekaj slabega. 
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In zaradi enega ali petih ljudi, v določeni deželi, boste kaznovani vsi! Se vam zdi to 
pošteno? Morda prav to rabite! 
 
V LETU ALI DVEH BOMO POSTALI DRUGA KITAJSKA 
 
Kaj ne vidite, da ste in boste postali, v letu ali dveh, druga Kitajska? Kitajska ali tiste najbolj 
razširjene dežele popolnega nadzora. 
Kitajska je zelo pohleven narod, Bom dejal. Navidezno zelo pohleven, ampak zelo množičen, 
ker so ujetniki lastnega doma, lastnega življenja in lastnega preživetja. Ali pa lastnega 
nadzora. 
 
Si lahko mislite, da v njihovemu svetu, na vsakem koraku vas spremljajo, ne samo kamere, 
ampak toplotna valovanja, ki razbirajo tudi čustva ljudi. 
To pomeni, da so rangirani po tem, koliko so dobrega naredili oziroma koliko dnevno 
doprinesejo k uslužnosti in suženjstvu tujih ljudi ali tujim ljudem, ki so navidezno vladni, 
ampak niso več vladni. 
 
Enako se je pričelo dogajati z vami. 
Pripravljajo in postavljajo vam javno razsvetljavo nadzora. Ta umetno rumena svetloba z 
določenimi signali, z določenimi »kamerami«, če se Smem tako pošaliti, recimo, da se šalim, 
pomeni, da vas spremljajo, ne samo in vas bodo spremljali v kakšnemu stanju ste – ali ste 
morda zadrogirani, kar vam bodo pokazali, da je to super rešitev! 
Seveda, ker tako skoz to bodo takoj videli, kdo je zadrogiran, kdo je vinjen.  
 
Dobro, na cesti imate v nekemu trenutku 50.000 ljudi in pet je takih. Kaj pa ostalih?  
Naj kaznujejo takšne, če že morajo! Ampak, ujeti boste vsi! 
 
Se vam ne zdi to nekaj, da bo ohromilo vas?  
Ko boste hoteli prehiteti avtomobil, vas bo na drugemu izvozu pričakal policist in vam odvzel 
vse. Točkovali vas bodo kot nevzgojene, nevzdržne in neprimerne, kar to pomeni, da vas 
bodo rangirali.  
Rangirali v tiste zelo vzorne, v tiste, ki so tako tako, v tiste, ki so morda celo naredili ali 
izgubili kakšen papirček, morda nenamerno, iz rok kot žvečilni ali morda kakšen cigaret. 
 
Dragi moji, si predstavljate, ko ste tako zelo nevzgojeni, ko mečete vaše ogorke ali nekako po 
cigaretu, ko se zadanete in uživate, mečete to nesnago vse povsod. Najmanj boste točkovani.  
 
Kar pomeni, da ko boste najmanj točkovani, dragi moji, ker niste vzgojeni, ker niste 
prilagojeni in večina vas je, žal, takšnih, boste dobili zelo nizko točko vrednosti, skozi katero 
ne boste več zmogli kupovati zdrave hrane in vam bo odrejeno samo še slabo.  
Nič več ne boste kupovali v trgovinah, ker vam bodo čez čas in zelo kmalu pričeli zapirati 
trgovske centre, ki so jih tako masovno gradili in uničevali tako lepo zemljo! 
 
Dragi moji, vse vam bodo vozili domov, ker ne boste imeli »kot časa« za nakup. Po drugi 
strani pa bodo dejali: »Saj je to najceneje. Je pač hrana cenejša.« In tako vam bodo pripeljali, 
kar vam bodo dostavili. 
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Ne boste zmogli več uporabljati javnih prevoznih sredstev, niti, NITI nobenih storitev, ki 
bodo vam v oporo. 
 
Ampak, glej ga zlomka! Kaj ste pa naredili nesnago?! Kaj pa ste pljunili na tla! Kaj pa ste 
grdo pogledali! 
 
Ali se zavedate, da je to nekaj, kar imate že notri, v Sloveniji, ampak vi še vedno ne vidite! 
Vi še vedno spite. 
Ampak, v roku dveh, treh let zna biti to že gorko stanje. Če boste sploh prišli do tam, če ne 
boste že prej zavreli oziroma vas bo pripeljala agresija tujega okupatorja morda v drugačno 
stanje. 
 
SLOVENCI SMO IZGUBILI VSE, KAR JE BILO NAŠEGA 
 
Ali ste opazili Slovenčki, da ste izgubili vse, kar je bilo vašega, ker ste vse izgubili – od 
zraka, od dejansko plovil ali, kako naj se prevedem?, kot letališč. 
Ali res mislite, da je to še slovensko? 
 
Dragi moji, tuje je!  
Tisti, ki so v davnini delali slabo, žal, Bom dejal direktno – Nemci so vam pokupili. V ozadju 
so tudi drugi. Ne Bom opeval vseh. 
Ampak, saj veste, kakšna je bila zgodovina. In znova se zgodovina pripravlja in obnavlja. 
 
Ko pride trenutek, se bo vaše letališče zaprlo in postalo bo vojaško, za tranzit in za naprej v 
Evropo. Kaj boste potem? 
Že sedaj imate vso nesnago! Ko vam bodo pobrali vsa letališča in jih samo še spremenili v 
vojno bazo.  
 
Kaj mislite, zakaj ste ograjeni, dragi moji? 
Zakaj mislite, da so Slovenijo ogradili v bodečo žico? Dajte no! Tisti, ki bodo hoteli vstopiti v 
masi, bodo porušili to vašo ograjo! Vi, ki pa ste v manjšini, pa ne boste upali niti preplezati 
ograje. Kar pomeni, da boste postali ujetniki slovenske dežele kar za nekaj časa! Boste 
videli, kako trpko se boste počutili. 
 
Pazite to! 
Ker vam zastrupljajo vse, vam zastrupljajo tudi vodo. 
Zelo kmalu boste opazili, da je, pač, nekaj plava v vodi, kar ni normalnega. Kaj se vas bodo 
zopet opeharili z nazivi, da je potrebno vodo malce prekuhavati. Nič vam ne bo pomagalo! 
Ker dejansko strupi vstopajo v telo in če so strupi v zraku, okoli vas in skozi vsako strukturo 
blaga, ki jo daste na sebe, skozi vse detergente skozi življenje vsrkavate samó nesnago.  
 
In vedite in se zavedajte, da prihaja obdobje, v katerem ne bo več zdrave hrane! Kaj se 
zavedate, da ljudje od drugod, kjer imajo že zastrupljeno zemljo, zastrupljen zrak, 
zastrupljeno hrano, zastrupljena telesa in so zaradi radioaktivnih odpadkov in radioaktivnega 
sevanja različnih »navideznih« tovarn, ki še dandanes plujejo in izpuščajo radioaktivne smeri, 
dejansko plodovi zelo dobri, navidezno zelo zelo čvrsti in kompaktni? 
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In pazite to! 
In prav to vam bodo iz predela, kjer so, še nekaj let nazaj, izgubili eno izmed zelo 
pomembnih, Bom dejal, določenih tovarn, ki je sevala radioaktivno stanje. Bom pazil, kaj 
opevam, da! 
Se pravi, to hrano boste dobili v Slovenijo. In jo že imate! Samo vi še vedno ne veste! In ko 
to »zdravo« hrano vam dajo med drugo hrano, je vse sevano, razpade vse. 
 
Dragi moji, to je ciklus, v kateremu se nekako kotalite. Zbudite se! 
 
S CEPIVI NAM DODATNO ZASTRUPLJAJO TELO, SKOZI CEPLJENJE PRIDE ČIPIRANJE 
 
Jaz ne želim biti črnogled, ampak, ni še to vse! 
Zaradi takšnega stanja, kjer vi dopuščate, kot Slovenci, da se nesnaga vnaša v slovenski 
rod, boste vedno manj plodni. Cepili ste se že tako ali tako preveč! In cepljenje vam bo 
postalo morda celo obvezno zato, da vam bodo dali še več embriov in še več nesnage v telo. 
 
Kaj mislite, kaj je v cepivih? 
Neko obdobje, skozi zgodovino, ko ste bili še malce mlajši, so bila še cepiva približno, 
približno še toliko-toliko, da so bila morda celo navidezno dokaj neškodljiva. 
Dandanašnji čas pa je pravzaprav rušilen. Ampak samo zato, ker, če bi se vi zavedali, kaj 
vam dajejo v cepiva, bi vi prehajali v fazo, v kateri bi kričali. Trgali bi kože iz ljudi! Zato 
bodite odprti! 
 
Jaz vam opevam stanje, ne samo zato, da bi vam na nek način odprl vizijo in vas pripeljal v 
točko raziskovanja. Vedno tisto, zapomnite si, kar NAJBOLJ PROMOVIRAJO, HOČEJO 
ZAKRITI NAJTEŽJE STANJE! 
 
Zato bodite budni! 
Ste v demokratični deželi, kjer se imate še pravico izraziti in kjer je združena moč lahko 
vplivna. SPREGOVORITE! Ozavestite se. Kajti, tudi če se vi nočete cepiti in pravite, da ste vi 
že cepljenje dali skozi in da nimate več otrok, za katere bi skrbeli, se morate zavedati, da 
skozi cepljenje pride čipiranje! 
 
Čipiranje – prišli bodo v vaše šole, v vaše službe, v vaše inštitucije in vas preprosto čipirali in 
vam povedali, da druge poti ni! Ampak prav to, Slovenci, boste dobili, ker se ne izražate. 
 
SLOVENCI SMO LJUDSTVO, KI GA JE POTREBNO ISKATI 
 
Jaz vas ne nagovarjam, da rjujte, da tulite, ampak, da se samo zbudite in da opazujte. 
 
Resnično, srce in duša Me boli, ker ste takšen potencial, ker ste Slovenci eni izmed tistega 
ljudstva, ki ste Meni izjemno dragi. Kajti, ljudstvo, kot ste vi, ga je potrebno iskati!  
Ste izjemno sposobni, izjemno pridni, izjemno deloholični, zelo lahko predani in 
povezovalni. Ampak, časa nimate več niti za sebe, kaj šele za ljudi okoli sebe.  
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Nimate več časa, da se ustavite in si vzamete čas morda za sebe, za klepet sam s seboj. Za 
klepet ali za pogovor znotraj sebe. Ali pa za to, da samo ste. 
 
Kajti, ko in če se že postavite v to, da bi lahko bilo, vam vedno znova nekdo pokrade vaš čas. 
Če pa že si vzamete čas, da se odmaknete iz polja, v kateremu je vse že naelektreno in 
napolnjeno, pa prehajate namreč v fazo, v kateri pravite, da se ne morete več odpočiti. 
 
Čas je tako hitro rastoč. Ali ne opazite, da imate za več ur že krajši čas? Delate pa še vedno 
v istemu tempu. Zakaj se ne odločite in ne zedinite in ne poveste, da boste delali manj in 
boste naredili več? Zakaj ne izsilite in ne zahtevate, da bi delali štiri ure? Zakaj delate več? Ko 
pa, tudi, če vam dajo kakšen cvenk več, ga država ali državni proračun vzame nazaj. 
 
NADZOR PREKO TELEFONA, LUČI, MISLI, VIBRACIJ 
 
In ne samo to! 
Vas bodo pričeli masovno spravljati v obup skozi nadzor preko telefona, preko luči, preko 
misli, preko vibracij. 
 
Koliko ljudi sploh še spi brez telefona? 
Redki so ali ste! 
 
Večina ljudi, če opazujete, boste opazili, da preprosto vedno znova pripravljate, če nič 
drugega pa budilko sredi noči. 
 
Dajte, opazujte, tudi, ko telefon čisto ugasnete, še vedno seva, še vedno oddaja nemirno 
valovanje. Tako, da, na to bodite pozorni. 
Nemirno valovanje vam dela nespečnost, vam dela utrujenost in ne regeneracije.  
 
Zato bodite pozorni na to, da vedno več uživate morda snovi kot je čisti C vitamin, kot je 
čisti D vitamin, ki ga lahko dobite, ali skozi sonce ali skozi druge pripomočke. 
 
Kaj kmalu se vam bodo smejali, ker se boste hranili, ne samo iz navadne hrane, ki jo več ne 
boste pridelane imeli. Ker je ne boste imeli kje več pridelovati, boste uživali samo še tako, 
kot v vaših filmih – na tabletkah ali na takšnih postavitvah, v katerih vam bo kar slabo, saj se 
boste skrivali pod komore ali pod steklene površine, kjer nikjer več ne boste zmogli dihati in 
se svobodno nekako tudi gibati.  
 
V obdobju, v katerega vstopate, dragi Slovenčki, bo pritisk iz strani državnih organov nad 
vami vedno težji. Dejali boste, tudi, če niste privatnega posla, boste mnogi dejali: »Ah, saj to 
se mene ne tiče! Saj nisem privatnik!« 
 
Dragi moji, morda delate v privatni družbi za nekoga in ste del privatne družbe. Ko nekateri 
pravijo ali opevajo: »Saj nisem v takšni službi, saj sem v državni službi!« Državna služba pa bo 
vedno bolj nekako spravljala vas na kolena, boste zopet dejali, da niste del sistema.  
Ja, kako da niste, dragi moji?! Vse, kar vam pripeljejo, vse, kar vam uvajajo, vse, kar vam 
postavljajo, se dotika vsakogar! 
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Niti niste opazili, če ne kupujete stanovanja, da so vam navidezno prilagodili dejansko novi 
zakon, dejansko zakon, v kateri je PRILAGOJEN in USKLAJEN dejansko določenemu režimu, ki 
vlada nad vami. 
 
Premalo opazujete. Premalo sodelujete! 
 
Dragi moji, v obdobju, v katerega vstopate, se boste dejansko pričeli vedno manj družiti. 
Vedno bolj boste ječali in vedno bolj boste buljili v tisti ekran telefonije, ker samo to vam bo 
še ostalo. Namesto, da se bi pogovarjali drug z drugimi, namesto, da bi začutili energijo drug 
od drugega in se morda vsaj ljubili, če drugega ne. Če nič drugega, vsaj govorili. Če nič 
drugega, vsaj v oči iskreno pogledali, pa boste ves čas buljili v ekrane, ki jih bo kaj kmalu 
zamenjal računalniški sistem, ki vam bo prikazal vse glede čipa in čipiranja, kjer se vam bo 
tablica odprla kar v zraku, kar tako pred vami, pred vašim obličjem. Malce boste poslajdali, 
tako kot Mi v Naši bodočnosti, ko malce pogledamo skozi različne čase in prostore in malce 
tako poslajdamo, da malo vidimo, kaj je bilo, kaj je, kako bo. No, tako nekako se boste vi 
približali Nam. 
Ampak, vedite, da Mi smo že nešteto časa, vašega časa, drugje, v drugačnih ozvezdjih, v 
drugačnih prostorih. 
 
NIKOLI IN NIKDAR NE SMEMO DOPUSTITI, DA SE NAM UNIČUJE MATI NARAVA 
 
Ampak, tudi, če greste s tehnologijo naprej, morate vedeti, da nikoli in nikdar ne smete 
dopuščati, da se vam uničuje Mati Narava. To je osnova! 
 
Če tega ne boste zaustavili, bo z vami konec! 
Kajti, s tem bodo njihova valovanja, njihovih aparatur, njihovega znanja, kako ugonobiti 
svet, ker sodobnost se vam zdi simpatična, ampak je KRUTA. Boste namreč prehajali v 
lasten konec lastnega izživetja. 
 
To pomeni, da se bo Zemlja vedno bolj odpirala. To pomeni, da boste Zemljo vedno bolj se 
rušili. To pomeni, da boste vedno manj pridelovali. To bo pomenilo, da boste vedno bolj 
skriti v notranjosti domovanja. Da vam bodo vedno bolj nekako pričarali kot v prvobit ali v 
dobro, da je dober zrak pod klimo, ker je notranje čiščenje, notranji sistem, kar je popolno. 
Kot tisti, tisti pišeki, ko so na žarnici in pod lučkami, da rastejo. No, tako boste kmalu tudi vi. 
 
V stanovanje si boste kaj kmalu vgradili takšne lučke, da se boste greli, da vas bo sevalo, 
da boste sploh nekako rasli in približno vam bodo dopuščali, da se boste sploh ogreli. 
 
Sodobna tehnologija namreč pelje tudi v to, da vam bodo stare, nekakšne števce, če se 
Smem tako, po vaše izraziti, v notranjosti zamenjali z novimi, modernimi in ki bodo delovali 
samo na sodobno tehnologijo. Kar pomeni, da vam bodo povezali tako elektriko, v 
celotnemu omrežju vašega doma, z vsemi vašimi aparaturami – s kuhalnikom, z hladilnikom, 
z vsemi pripomočki, ki jih uporabljate. 
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In če ne bo vse tako kot mora biti, v njihovi sodobni tehnologiji, ker, žal, vam povem, da tudi 
vaši stari kuhalniki, kjer ste imeli, ali na drva ali celo na plin, so bili veliko boljši od tistega, kar 
imate sedaj. Še elektrika je boljša od indukcijske, ker tudi ta vam seva in žarči. 
 
Ampak, kakorkoli že, je zdrava, je sodobna tehnologija. Uporabljajte jo, saj je hitra za 
kuhanje in hitra tudi za staranje. Tako, da, vse moderno vam prinaša hitrejše staranje in 
hitrejše starikanje, odmikanje in oslabelost. 
 
Pa gremo na področje, v kateremu bi lahko dejal, kaj je dobrega tik pred vami? Kaj bi dejal? 
 
OBDOBJE NOVE DOBE 
 
Lahko vam opevam, da se boste učili novega jezika. Lahko vam opevam, da se boste učili 
nove vere in nove religije. Lahko vam opevam, da se boste na novo oblačili in preoblačili. 
Lahko vam opevam, da se boste predajali ljudem, ki jih ne bi nikoli spuščali na sebe. Lahko 
vam opevam, da boste imeli končno priložnost in možnost, da se vas bo takole znebilo, da 
se boste premaknili, ali na novo lokacijo bivanja ali pa morda celo bežali sami pred seboj. 
 
Kaj veliko dobrega? Se tudi še kaj najde. 
Morda na to, da se ne boste več pogovarjali preko telefonije, ker boste žarčili. Morda boste 
dojeli, da kar preko telefonskih aparatur naenkrat sevate neko čudno zmes, kot bi vas malce 
v uran potopili. Morda se boste malce obarvali? Zelo pozitivno! 
 
Ampak, kakorkoli že, nič se vam ne bo sanjalo, od kod in kaj, kaj prihaja, ampak, boste pa 
drugačni! 
 
Ne samo, da se vam bo barva, oblika in telesa pričela spreminjati, ampak, postali boste 
tako zelo drugačni.  
Hodili boste kot roboti drug mimo drugega. Morda se boste samo še vsedali v avtomobil, 
ker ga ne boste več vozili, ampak se boste gosposko vozili, ker vas bo avto vozil sam. Hkrati 
vas bo nadzoroval, ker ga boste tudi, takšen sistem, imeli v domu, kjer vam bodo dejansko 
odrejali, kdaj greste spati, kdaj se boste ljubili, ker se sploh več ne boste ljubili. Ne boste več 
delali otrok, zato prihaja obdobje nove dobe.  
 
Poglejte to simpatijo! 
V obdobju nove dobe ne boste več rojevali. Krasno!  Seksi in zelo stabilno za vaš rod!  
 
Ampak, v vašemu novemu obdobju, v katerega segate, se vam bo zdelo zelo simpatično – 
najprej ta moderna tehnologija, potem pa dejansko boste izbrali, kakšnega otroka bi sploh 
imeli. Kaj ne bo krasno?  
 
Šli boste na računalniški sistem in si ga sestavili!  
Bravo! Lahko bo imel kosmata ušesa, lahko bo imel velike oči, lahko bo malo medvedek, 
lahko bo takšen ali drugačen. Ampak, glej ga zlomka! Ko ga boste imeli poln kufer, ga boste 
preprosto zalučali proč! Saj bo brez duše, saj bo brez energije, saj bo brez življenja! Tako 
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boste mislili. Kaj ne bo to krasno? Sodobna tehnologija vam prinaša res najboljše od 
najboljšega. Tako po zgodovini. 
 
Potem pa se bodo našli nekateri, ki bodo delali eksperimente, kjer bodo postali genialci. 
Ma, kakšne vaše računalniške igrice? Te bodo za malo šaro, saj bodo med vami pričeli se 
postavljati in živeti prav tisti, ki jih bodo oni ustvarili in jih boste lahko imeli za mali drobižek. 
 
Poglejte, dandanes, v določenih deželah, čisto preprosto lahko izberete kužke. Vklopite 
sistem, kakšnega bi imeli, vam ga pripravijo. 
No, ampak vi boste namesto svojega otroka v trebuhu dejansko vzgajali in gledali, kako bo 
rastel vaš čudni plod. Bravo Slovenčki! Bravo svet! Bravo Zemlja! Popolni ste! 
 
In potem pridete v točko najboljšega od najboljšega, ko kar naenkrat se boste izgubili. In 
kar naenkrat vas bodo vaši eksperimenti pogoltnili.  
 
In glej ga zlomka!  
Ker vi imate nekje dušo, oni jo nimajo, se pravi, se boste pričeli združevati. In tako nastane 
nova rasa! In zato, dragi moji, imate v vašemu telesu ŽE SEDAJ popolnoma vse tisto, kar 
boste znova delali. In zopet se vam bo zgodovina ponovila. 
 
In glej ga zlomka! Poglejte sebe! 
Vedno pravite, da imate tisto nekaj znotraj, kar ni človeškega, kar je nekaj drugačnega, kar je 
nekaj temnega, kar je, kar je. Ampak, točno ti eksperimenti so že na drugih planetih že 
obstajali in greste samo po spominu. 
In, o la la, kmalu bo človek le še fosil ali vrsta, ki jo več ni. 
 
Tisti, ki bodo uspeli ostati, pa bodo kasneje dobili nesmrtna telesa. Bravo! Bom dejal: 
»Bravo naši ali bravo vi, ki spite!« 
Vidite, tudi v vašemu svetu se bo našlo nekaj lepega! 
 
In ne samo to! 
Prenehali se boste družiti. Redki bodo še, ki bodo hlastali za tem, da bi si našli partnerja. 
Kaj ne bo bolj enostavno iti v tovarno, v »tovarno«, če se Smem tako pošaliti in si narediti 
super moškega. Bravo!  
Šle boste dekleta in boste naredili sebi krasnega moškega. Malo boste počakale. Še plačati 
skorajda ne bo potrebno, ker bo to skorajda zastonj. In bo živel z vami. Vas bo obdelal, vas 
bo podelal, vam bo naredil vse, kar boste hoteli. Vse bo delal, kar boste vi  želeli. 
 
In ta umetna inteligenca ali ta umetna vrsta bo najboljša stvar, ker se bo naučila vaših 
čustev! Torej, tisto od zunaj, kar vi imate znotraj kot reptila, kot druga bitja, ki jih vzgajate, 
jih boste vzgajali še zunaj. In ne boste več imeli Ona-On, ne boste več imeli zmenkarij, ne 
boste se več trudili s tem, da boste koga našli, ne boste več jokali, ker ga boste imeli doma. 
In če ga boste imeli dovolj, ga boste izklopili. No, vsaj mislili boste, da ga boste izklopili! 
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To pomeni, da če se v nekemu obdobju on uči od vas, bo prišlo obdobje, ko se boste vi 
morali učiti od njega! Tako je bilo! To je zgodovina. In nič drugega ni, nobene novosti ni kot 
to, kar ste že, v predhodnemu planetu že doživeli in niste preživeli! Bravo! Bravo naši! 
 
Kaj ni to dobro? Prišli boste do konca! Zopet v isti zgodbi, ki jo že poznate. 
 
NAPAD NA JEDRSKO ELEKTRARNO BI POMENIL KONEC ZA NAS 
 
Ampak, to še ni vse! Poglejte lepšo stran! 
Ne samo, da bodo letele rakete sem in tja v različne dežele in bodo izginjale dežele. Takrat 
bo, boste morda dejali: »Uuu, saj to je tam!« Ampak, po nekemu čudnemu naključju se bo 
zgodilo, da bo tudi morda kaj priletelo k vam. Ne rabite veliko! Samo v eno jedrsko in je 
konec z vami!  
Vidite, kako ste majhni, pa kako hitro lahko pridete do točke zaključka! Ali ni to dobra 
postavitev? Ne morete opevati, da niste napredni! Zelo ste napredni! In še bolj boste 
napredni, ker boste še malo jedrsko dodelali, da boste še boljši, da boste še bolj popolnejši!  
 
Ne smete uporabljati energijo na veter!  
Boh ne daj, dragi moji, ker ta bo motila valovanje, ki se bo povezovalo kot nekakšni 
senzorji, Bom dejal, da ne Bom vse na glas opeval ali jasno se preveč izražal. Ker tudi ti bodo 
motili razne valove. 
Saj veste, tako kot drevesa, bodo posekali tudi to, kar pomeni, da vam bodo pustili in 
ustvarili polje. 
 
S SODOBNO TEHNOLOGIJO BODO SPREMINJALI GENETIKO 
 
No, in gremo še na boljšo postavitev! 
Ker več kot bo teh stebrov, močnejša bo ta vez, močnejša bo mreža. Bolj boste kot tisti 
pajkci ali plen v pajčevini! Kaj ne bo to krasno, ko bodo malo, čez mesto povečali signal, 
bodo spremenili vašo genetiko. 
Ampak, saj komu pa mar za genetiko? Kdo pa še daje kaj na genetiko? Ali ni čisto vseeno, če 
je mama malce drugačna od očeta? Kdo pa gleda gene? Kaj pa je pol, če se genetika 
spreminja po otrocih? Saj je to vse normalno, saj skozi zgodovino so se vsi mutirali, pa vsi 
spreminjali!  
 
ZAVAJANJE MEDIJEV 
 
Saj veste, najboljši so vaši članki! Ti so najboljši! Predvsem ljudje, ki ustvarjajo take članke! 
Ampak, zmagovalni so pa bralci, ko vse, kar piše in piše po »navidezni« znanosti – vse je zlata 
vredno! Res, berite, ker takšne bralce takšni mediji potrebujejo! 
 
Bodite pozorni! 
V nekemu obdobju bodo vse, kar je bilo strupenega, pričeli prikazovati, da je zdravega! Saj 
vam bodo dokazali, da rastline boljše rastejo v takšnih pogojih kot pa tedaj, ko so bile v 
zdravemu pogoju. 



 

 23 

Tokrat boste čakali en mesec na plod, tam pa ste čakali devet mesecev na plod. Ja, kaj ni to 
dobro? Kaj ni to super? Poglejte, kako je sodobna tehnologija dobrodošla! Prej se boste 
nahranili, prej se boste zastrupili in prej se boste nekako pobrali! Dobro, ciklus dobrega 
vsegá! 
 
DRŽAVA NAS BO PREKOMERNO OBDAVČILA 
 
Ampak, dragi Slovenčki, ne samo, da boste dihali zdravi zrak, če se tako lahko izrazim, 
dihali boste predvsem velike dajatve. Davki se bodo vedno bolj stopnjevali. Vse boste imeli 
najdražje! 
 
Ne samo, da boste v svetu in ste v svetu kot EDINA država na planetu Zemlja kot najbolj 
koruptivna država. Zmagovalni ste! V vrhu ste! Bravo naši! Tu ste najboljši! 
 
Največja elita šele prihaja, ker boste plačevali, ne samo najvišje davke, ampak, plačevali 
boste za vse, desetkrat več kot v tujini zato, ker ste drugačni! Zato, ker imate večje želodce, 
zato, ker podihate več zraka, zato, ker ste drugačni, drugačna rasa – morate več dati! 
Mogoče zato, ker ste manjši? Ampak, prav to rabite! Saj veste, bolj ko vas bodo stiskali, več 
boste dajali! Tako kot vaša Zemlja. 
 
Nato vas bodo umetno čipirali, ker boste dejali, da je to najbolj nobel, da ni potrebno 
razmišljati, kam boste dali svoje kartice ali jih imate. Ne bo več razmišljanja, kaj in kako 
boste, samo prislonili boste svojo ročico, ali svoj možgan ali še kaj drugega, zavisi, kam vam 
bo stekel oziroma kam se bo premaknil čip.  
 
In ne samo to! 
Tudi, če vam ga bodo v roko dali, se zna čip čudežno premikati in priti točno v možgan. 
 
A, glej ga zlomka! 
Slučajno vam bo tekel po telesu, ker se ga da, tako kot avtomobilček, malce voziti.  
 
Saj veste, center je možgan. Ampak, tudi točke, akupunkturne so, preko katerih se lahko 
povezujete preko možgana. Zato je sistem zelo genialen, saj je potuhtal, kam dati, da se 
lahko nadzoruje vas. 
 
Ampak, nič več ne boste brige imeli z vašimi otroci, kje se potepajo! Vidite dobro stvar? 
To je najboljše! In veste zakaj? Ker boste samo kliknili na telefon, če ga boste takrat še 
imeli, ker bo malce bolj moderno, boste točno vedeli, kje je vaš sin, kje je vaša hči, kaj dela, 
ker ga boste lahko nadzorovali! Kaj ni najboljše? 
 
In potem, seveda, ko boste hoteli videti napadalca, da vam nekdo napada – seveda vam 
bodo ustvarili veliko strahu. Vse gorko!  
Dragi moji, dajte, bodite toliko budni in pomislite na to – koliko barabinov po svetu hodi 
vsak dan? Kolikokrat se zgodi, da v trgovini, izmed tisočih ljudi, deset ljudi vzame kruh?  
In zaradi tistih, ki so lačni, ki si upajo vzeti, ker so lačni, ali pa si še tega ne upajo vzeti, 
bodo kaznovali vse tiste, ki hodijo in nekako pošteno postavljajo. 
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Ampak, saj veste, ne smete gledati tistih, ki imajo veliko! Ker drugače potem pride vse tisto 
nasproti nam in vse tisto, potem je zopet tisto, kar vas zbudi. 
 
Dragi moji, čas, v katerega vstopate ne bo ravno briljanten!  
 
Sonca boste imeli vedno manj.  
 
Ampak, veste, kaj bo najboljše?  
Najboljše bo, da ta »navidezna« megla, ki se kar vije čisto do vas, do hiše, ko boste zjutraj 
vstali, dobro odprite pljuča in vdahnite – hitreje boste prišli do svojega konca! Kajti, preko 
tega ne boste več videli ničesar. Niti plovil ne boste videli. Ničesar! Niti sonca, ker se več 
giba sonc. 
Saj veste, to je zelo dobro! S tem ne boste videli ničesar, kar je zgoraj. Nobenih prehodov, 
nobenih obiskovalcev, nobenih planetarnih ozvezdij, nobenih novosti! Dobro! Se ne boste 
imeli s čim skrbeti! Boste brez skrbi! 
 
Tako, da, vaši moderni politiki in vsi tisti, ki se postavljajo, zelo dobro skrbijo za vas, morate 
priznati! Namesto vas bodo razmišljali in razmišljajo. In namesto vas ne bodo ničesar 
naredili. Ali pa bodo za vas poskrbeli v takšni meri, da bo vse dobro navidezno za vas. 
 
Ampak, saj veste, vi ste še vedno ljudje!  
In v nekemu obdobju, ko vi dihate in ko se žalite, ko je bolečina tako velika, da enostavno 
padete pod težo bolečine in nemoči, takrat obležite. In takrat imate dve opcije – ali, da 
zaključite življenje, kar ga zagotovo ne boste, ali pa preprosto vdahnete in zbudite v sebi ta 
nagon. 
 
No, in ko boste pričeli zbujati nagon in upam, da vas bo veliko, da se boste končno zbudili 
in si priznali, da kaj takega ne želite več. Ampak, dokler podpirate, dokler sprejemate, vam 
dejansko postavljajo in servirajo tisto, kar oni hočejo. 
Kaj ni dobro, ko vam postavijo en sistem in vam dajo drugi sistem, se vedno nekako stari 
sistem zavestno odmakne, ker vam postavijo novega. In vi boste pričeli vstopati v novo 
dobo in ste že z eno nogo na oni strani v sodobnosti, ki jo kroji le vrh od vrhá, zemeljskega 
vsegá. 
 
TUJE CIVILIZACIJE HOČEJO ZEMLJO ZA SVOJ OBSTOJ, SAJ SO UNIČILI LASTNE PLANETE 
 
Vendar, morate vedeti eno postavitev. 
Niste vi tisti, ki ste za tuji svet prva in najpomembnejša civilizacija! Vi ste v napoto vsem 
tistim, ki vas ne marajo! Da ne boste mislili, da civilizacije, ki se že tisočletja in tisočletja 
borijo proti vam, da bi vstopili na vaš planet, ker so brez planetov, ker so lastne planete 
uničili, oni iščejo za sebe svoj sistem, svoje življenje in ne trpljenje. 
Pomeni, da oni rabijo Zemljo, da rabijo trdnost, ki jo vi še imate! 
 
Ampak, ne bo dolgo, ko bo na Zemlji izginila, v večini časa in prostora prav ta trdna zemlja 
in  bo preplavil svet vodovje. 
Iz kompaktnosti, iz kompaktne celine, ki jo poznate sedaj, bodo nastali le še otoki. 
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Si predstavljate, kaj pride nad vas? 
Ampak, saj veste, Slovenčki boste čim bolj obvarovani. Že tako ali tako ste v vatki. In še bi 
lahko bili v vati, če bi vsaj lahko gledali v Nebo! To je tisto, na kar bodite pozorni! 
 
In, pojdimo še kakšno stopnjo naprej. 
V sodobnosti si ne boste več upali pisati oziroma, vam več ne bo potrebno pisati, ker vam 
bodo vse vstavili, kot nekakšen čip v možgan in boste samo pomislili in se bo vse pričelo 
pisati.  
 
Hura za tiste, ki ne marate pisati!  
Ne boste več pisali in ne boste več znali pisati! Ko vam bodo čez čas ugasnili sistem, ne 
boste več niti brali, niti pisali in vas bodo zabarantali. Pa ste zopet skozi zgodovino, v 
novemu staremu ciklusu, ko boste delali križce in krožce. Tako, kot danes delajo na nebu 
križce in krožce, tako boste vi delali križce in krožce in dajali svoje prstne odtise, ker ne boste 
več znali nič. 
 
Saj veste, bolj, ko je sistem nekako prišel do vas in vam ponudil svojo moč, toliko od 
sistema jemljete. 
 
S POŽARI PO SVETU SE ODPIRA VAKUUM ZEMLJE 
 
In, vrnimo se še korak nazaj! 
Saj veste, živalski svet, tako zelo lep in čaroben svet. Po eni strani svetove, ki so čisti in 
krasni, jih kurite. Ljudje. Ne vi, tukaj v temu prostoru, ampak ljudje s sodobno tehnologijo. 
Povzročate, da svet gori. 
Pa dobro, Slovenci rečete večinoma: »Saj to je tam, nekje v Avstraliji. No, pa saj veste, to je 
tam, v tistih pragozdovih, tam, kjer je Amerika. Pa, saj veste, to je tam nekje!« 
Mhm! Ampak, to odpira vakuum Zemlje. To pomeni, da ko narava prične plitko dihati, ni 
več zaprta Zemlja. To pomeni, da ko se vakuum zgoraj izpusti, se Zemlja odpre in leze 
narazen. In točno to se rabi! 
 
Če damo še sodobno tehnologijo, s katero lahko odprete zemljo in končno pogledate v 
svet spodaj, boste najbolj srečni na planetu Zemlja. In veste zakaj?  
Zato, ker boste končno videli, kaj imate v osrčju Zemlje in boste dojeli, da vsa vaša znanja, 
ki so vam jih dajali, da so nična in da bolečino, ki so vam jo prizadejali, ker se niste naučili 
takšnih neumnosti, da je Zemlja polna in da je v središču dejansko jedro, kateri vre in iz 
katerega potem nastaja zemlja in bla bla bla bla bla… 
 
In ne samo to! 
Dojeli boste, da tudi obstoj opic in da je človek neandertalen in razvit iz opic in še iz kakšnih 
tistih celic, boste dojeli, da se boste le še smejali. 
 
In potem se boste vprašali – koliko bolečine so vam prizadejali skozi sistem?  
Ne pravim in ne opevam, da je sistem slab! Ampak, sestavite sistem, da bo dober! 
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In še malo, pa boste v svetu sodobnosti, ne boste se več izobraževali po teh starih 
sistemih, ampak samo še po teti Google. Teta Google pa bo postavila samo še tisto, kar 
bodo oni zopet hoteli promovirat in programirat.  
Torej, učili se boste novih znanj, novih tehnik, novih sodobnih postavitev. In vse bo najbolj 
moderno in vse bo najboljše! 
 
Jaz vam svetujem, da primete in poskusite vse, kar vam bodo dali na krožnik! Ker samo tako 
boste siti in samo tako boste vedeli, da je to, kar ste dobili, še premalo. 
 
LETO 2025 ZNA BITI ZELO RUŠILNO IN PRELOMNO 
 
Ampak, kaj kmalu se boste zavedali, da peto leto zna biti zelo rušilno! Peto leto zna biti 
zelo prelomno. Ampak, ne samo za svet, tudi za Slovence!  
 
Kajti, takrat se prične znova nova doba, novo obdobje in Slovenčki, ki boste ostajali v 
manjšini, boste lahko na novo ustvarjali nove koščkane delčke Slovenije v manjšini. 
 
Dragi moji, s svetom ni nič narobe! Je le čas preoblikovanja. Tako kot skozi zgodovino, 
tisočletja, Zemlja zavre, se klima, pač, malce spremeni in se malce pregreje. In lahko v večjih 
mestih celo sadite trte in imate grozdje. In imate zabave. 
 
Glejte pozitivno, ker vso to vrenje in vse te klimatske spremembe že več desetletij 
povzroča prav človek.  
Ampak, tudi skozi zgodovino, boste dejali, se je Zemlja preoblikovala. Seveda se je, zavisi, kje 
se je nahajala! V kateri konjukciji se je nahajala in v kateremu prerezu nekakšnega vesoljnega 
obstoja je, pač, Zemlja obstajala, se sukala in gibala. 
 
Ampak, veste to – največja zanimivost! 
Tako, kot se vas da programirati, se zna programirati tudi Zemlja. Z določenimi valovanji 
lahko izpodrinete Zemljo in jo lahko ustavite v gibanju in jo osuknete drugače.  
Si predstavljate, če se za trenutek Zemlja ustavi, se ustavi vaše telo, se resertira ves svet! 
Vse se odpre in ste zamrznjeni v času! 
 
Morda bi bila takšna izkušnja tudi za vas zelo simpatična! 
Ker kaj kmalu vam bodo pričeli čarati simpatičnost nove dobe. 
 
Dragi moji, Jaz na vašemu mestu bi se rajši držal tradicije. Saj veste, rajši si doma skuhajte 
kakšne dobre domače štruklje, specite si kakšno domačo potico, ki je najboljša na planetu 
Zemlja. In specite si nekaj ocvirkove, ali takšne ali drugačne, nekaj, kar imate radi. 
In izpustite živali na pašo! In prenehajte množično ugonabljati živali in vzemite iz življenja 
živali le tisto malo, kar potrebujete, da se dohranite. 
Ne rabite toliko zaloge nesnage, te umetne mesnate hrane. Če ne boste kupovali toliko 
nesnage tam zunaj, v trgovini, jo ne bodo več dovažali. Ampak, vzemite rajši tisto, kar je 
domače. 
 
Si predstavljate, da imate doma nekaj zemljice. Na zemljici pridelujete hrano.  
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Ampak, ustavim se še za trenutek tukaj. 
 
LJUDJE SMO VSEJEDCI, NE GLEDE, KAKO SE RANGIRAMO (vegetarijanec, vegan, mesojedec…) 
 
Ko se nekateri rangirate, da ste vegetarijanci, drugi vegani, tretji mesojedci, vam Bom 
dejal, da vsi ste vsejedci! Zakaj? Poglejmo! 
 
Žival jé vse. Eni so mrhovinarji, eni so, pač, bolj nekako nagnjeni na meso. Ampak, vedno 
znova jedo tudi malo rastlin. Če nič drugega pa za prebavo ali za čiščenje zob. Vedno je 
neka harmonija! Ni vedno vse samo meso! Saj veste, tudi medvedi uživajo v marsičem, kar 
daje zemlja kot plod. 
 
Rastline. Vegetarijanci – bravo! Bom dejal, pohvalno! 
Ampak, ali veste, da so tudi rastline živa bitja? Da imajo svojo dušo, tako kot žival. Da 
imajo svoje srce, tako kot žival. Da imajo svoje misli, tako kot žival. Da komunicirajo, tako 
kot žival! Torej? Da se hranijo iz rudnin, ki nastajajo tudi iz odmrlih delčkov, tudi iz 
razpadajočih se trupel, žužkov in takšnih stvari. 
Torej, zopet niste čisto čisti! 
 
Gremo vegane! Vegani – dobrodošli med nami! Obožujem vegane, ker se samo hranijo in 
nabirajo kot tisti stari, prastari zgodovinarji. Tisti prvi, ko so živeli kot, ne Bom dejal, v tistih 
jamah. Saj veste, ko so se hranili in nabirali plodove. 
Ampak, tudi tu in tam so si nabrali kaj mesa.  
Skozi zgodovino boste zelo težko čisti, ker tudi rastlina, kot vegan, vsak plod je živ in 
vibrira. To pomeni, da je jeste živo! 
 
In kakorkoli se obrnete, ste medsebojno prepleteni in enostni. 
 
Torej, če jeste živali, vas bodo obsojali, ker ubijate živali. Če boste iz strani življenja vzeli 
samo toliko, kot res rabite, da ste siti, vas ne bo noben obsojal. 
Če boste kot vegetarijanci ali pa vegani uživali samo tisto, kar je od rastlin, veste, da ravno 
tako uživate dušo od rastlin. In so ravno tako, ko se vi z rožicam pogovarjate, ravno tako 
prehajate v osrčje rastline, da raste, če jo hvalite. 
Tako kot ženo! Če jo boste crkljali in negovali in ji govorili, da je lepa in prelepa, če ne 
boste, seveda, pretiravali, jo boste pridobili celo na svojo stran. Bo rasla in cvetela. Ali 
obratno! Če jo boste vedno teptali, bo ovenela.  
Tako kot rastlina, tako človek. Tako je vse medsebojno prepleteno. 
 
In sodobnost pelje v to, da ne bo več rastlin. To pomeni, vegetarijanci in vegani, kaj boste 
uživali? Nič! Zrak? 
Tudi zraka ne boste mogli več uživati, ker bo strupen! 
 
Torej, in potem prihajamo do najbolj simpatične postavitve, kot Smo se pred leti 
»navidezno« pošalili, ko Smo dejali, da večji kot boste, bolj okrogli, več boste zraka podihali, 
več boste prispevka tudi plačali! Torej, tehtali vam bodo zrak! 
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No, kako daleč ste od tegá? Zelo zelo malo, tako, da boste vsi postali vegani, da boste čisto 
malo malo dihali. 
 
Dobro, pa gremo naprej na mesojedce. 
Mesojedci, ne Bom dejal, da vas obožujem, ampak vas imam rad zato, ker sledite sami sebi 
in svojemu občutku. Uživate tisto, kar vi čutite, da je prav. Po drugi strani pa pazite, da ne 
boste preveč uživali tistega mesa, ki je umetno postavljen. Ker skozi umetno hrano vam 
dajejo tudi določene podporne stebre, da ste še bolj divji, da ste še bolj otopeli. Tako kot 
žival, ki jo hranijo v kletki in jo pripravljajo za zakol. 
 
Torej, nikjer ni nobene harmonije! Ne v mesnatemu svetu, ne v rastlinskemu svetu. Zakaj?  
Zato, ker je človek pretrgal verigo. 
Saj veste, v naravi, nikoli in nikdar, ni nobena žival preveč dominantna. Ker, kadar je katera 
žival preveč dominantna in se razširi, že dobi druge škodljivce, že druge.  
 
No, tukaj največji škodljivec je človek, ki postrelja divje živali, ki jih je že tako ali tako skoraj 
zelo v izginotju. Tako, da, lovci, žal, vas tukaj ne morem podpirati, ker Me duša in srce boli, 
ko začutim strah in bolečino živali, ki je preganjana. 
Si predstavljate, da bi vas postavil v vlogo bežečega? Potem nikoli več ne bi na nobeno žival 
ustrelili! 
 
Saj veste, ciklus je tak – najbolj šibka žival je pač hrana drugi živali. To pa je nekaj, kar so vas 
dobro naučili v nekako svetu šolskega sistema. Vidite, da je nekaj tudi dobrega v vašemu 
sistemu! Tako, da, veliko ste se naučili, veliko ste razumeli, veliko ste razmišljali.  
Ampak, prehajate v obdobje, ker boste morali obstati in pričeti se ozirati v sebe. 
 
Tudi na duhovni strani boste lahko zelo veliko naredili, če boste dvigovali frekvenco. 
Ampak, z energijami, če se nekako povežete, se dá marsikaj spreminjati. Ampak, škoda, ki 
je narejena, je skorajda nepopravljiva. Jo morate tudi fizično preoblikovati ali ustaviti. 
To je tako, kot bi dejal, da boste sedaj skrbeli za to, da boste vsi meditirali. Bravo naši!  
 
Povežite se in meditirajte, da dajete pozitivno energijo Materi Zemlji, da se obnavlja. A po 
drugi strani vam iz določene tovarne ves čas odteka svinjarija in nesnaga in strup. Kako boste 
to zbalansirali? Ja, dokler ne boste ugasnili tovarne, ja, ne boste nič naredili. Torej, zbudite 
se! NI DOVOLJ ENERGETSKA PODPORA! Potrebno je telo postaviti tja in pritisniti na gumb, 
da se ustavi nesnaga. Pa to ja ni tako zelo težko? 
 
Torej, osnova!  
Če ne bi bilo nečesa postavljenega, ne bi bilo posledice, slabega ali izničenja!  
 
Ampak, niso vse postavitve slabe. Saj veste, ljudje ste izvirni in drugačni.  
In v obdobju, v katerega boste šli, boste poskušali delati čim več za razvoj. Ne samo na 
tehnologiji, ampak na obdržati zdravo prehrano, zdravo okolje. 
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Ampak, zopet boste razmišljali, kako sebe zaščititi, kako sebe dati ven iz sevanja, kako sebe 
pokriti? Ja, pa ljube duše, Moje zlate! To je tako, kot bi dali skafander na sebe, pa jedli skozi 
skafander. Ja, kako se boste nahranili? Kako se boste naspali? Kako se boste množili?  
Seveda, vaš dom bo nekako začuvan, ampak, kaj, ko pogledate izven doma? Dve skrajnosti! 
Torej, zopet ni rešitev zaščita, ampak osnova spremeniti sebe in se izraziti in povedati, kaj 
da in kaj ne. 
 
IMAMO PRAVICO BITI SREČNI 
 
To je sodobna dežela. Sodobna demokracija, v kateri ste. In prav je tako, da se izrazite. Ali 
res ne želite biti srečni? Imate pravico biti srečni! Jaz Sem eden izmed teh, ki vedno pravim: 
»Imam pravico biti srečen!« In Sem srečen. Zakaj? 
Zato, ker imam Modrost, s katero modro razpolagam. In to Modrost dajem med vas zato, da 
Me slišite. 
 
Mnogi se bodo obregnili ob to predavanje.  
Naj jih bo veliko, ker jih bo sram! Ker čez nekaj mesecev se bodo kesali za vsako gorko 
besedo, ki jo bodo podali. 
 
Ampak, današnji čas ni bil namenjen, da bi vas nekako spravljal v bolečino, v žalost. Ampak, 
želim vam samo prišepniti, da je čas, da se zbudite in da pričnete opazovati svet okoli sebe.  
 
To je vaš svet. To je vaša dežela. To je vaš izraz. To je vaša beseda. To je vaša misel. To je 
vaš kraj. To je vaš dom. In nikoli in nikdar ne recite, da je to od nekoga drugega! Ne, dragi 
moji! 
To je vaša domovina. In prav je, da vašo domovino ljubite in cenite. Postavite glas za sebe. 
Postavite ga! Izrazite se. Nič ni slabo, zna pa gorko boleti! 
 
Imate obdobje, v kateremu, če boste pravi čas odreagirali, boste situacijo Slovenije 
postavili drugače.  
Drugače bo na Slovenijo prišel plaz dejansko udarov, različnih napadov, različnih vdorov in 
tekla bo slovenska kri. Tekla in jokala in ječala bo slovenska zemljica. 
Ampak, saj veste, če boste to pustili in prespali, bo temu točno tako.  
 
Celo izgubljali boste domove. Podiralo se bo vse, kar ste sestavili. Sistem se bo spreminjal. 
Marsikaj se bo drugače preoblikovalo. In ječali boste več daljših let. 
 
Prosim, ponižno prosim, zbudite se! 
Nimate več veliko časa. V nekaj daljših tednih namreč prehajate v obdobje, kjer boste 
sprejemali spremembe. In združujte se. V združeni moči, v združeni energiji, v združeni 
misli je vaša zmaga! 
 
Resnično, ali imate kaj ali nimate nič, vedite, da imate telo, da imate srce in da imate 
ponos. Da imate to, kar ste, ker ste skozi zgodovino pridelali. Imejte se radi! Ljubite sami 
sebe in omogočite sami sebi zdravi dih. 
In to je tisto, kar vi rabite. In to je nekaj, s čimer se boste soočali, postavljali.  
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Ampak Sem prepričan, da vaša vera, vaša moč, vaša čistost zmore premakniti svet. Lahko 
ste vzgled.  
 
Niso vzgled politiki. Niso vzgled diplomati. Niso vzgled tisti, ki navidezno vodijo, ampak 
ljudje, ki sledijo tistim, ki so zgoraj. 
Saj veste, ko stopite v inštitucijo, takšen kot je vrh, takšni so zaposleni.  
 
Ko vstopite v državo vidite, da tako kot zgoraj, tudi spodaj. Zakaj? 
Preprosto zato, ker se priložnost za spremembo programa godi tukaj in sedaj, kjer ste vi, 
čisto sami. 
 
Jaz Bom dejal takole: 

 
Resnično Sem vam natresil ali Smo vam natresili zelo zelo veliko. 
Marsikdo bo dejal: »Duhovna Lana!« Ne, duhovna Lana ni tukaj 
nič v povezavi z Menoj.  
Jaz Sem Tisti, Jaz Sem Tisti, ki Sem podal Besedo in Našega 
Stvarstva za vas, ker ne želim, da trpite. Ker želim videti srečne 
obraze in ne bolečine. 

Ne dopuščajte bolečino, da vas na silo spreminja, ko pa lahko ljubezen spreminja tudi vas. 
 
Bom dejal, za prvi del Bom nekako končal. Naredil vam Bom malce premora in potem Bomo 
odgovarjali na vaša vprašanja, ki jih boste podajali nekako v nekakšno škatlico ali pa preko 
misli tudi do Nas. 
 
Vzemite si čas za sebe in se malo odpočijte. In se veselite, da ste tukaj in to, kar ste. 
 
Vse lepo. 
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DRUGI DEL: VPRAŠANJA IN ODGOVORI 
 
Jasara. 
Takole. Lepo, lepo pozdravljeni nazaj, v našemu prečudovitemu toku dneva in v drugemu 
delu vaših radovednih in nadomušnih vprašanj.  
Upam, da ste se malce odpočili od zahtevne tematike. Ampak, kakorkoli že, vsekakor, vedno, 
vsaka bolečina prinese rodovitnost, rodnost ali razcvet. Tako, da, vedno vam podamo malce 
za razmislek, da vas zbudimo, da pričnete gledati svet okoli sebe. 
 
Vprašanja, kot ste jih zastavljali, jih je bilo kar nekaj. 
Ogromno prošenj, ogromno nekako izlite bolečine. Bomo nekako pogledali na marsikatero 
vašo prošnjo, tudi izven teh povezav, pa da vidimo, kaj in na kakšen način vam lahko tudi 
pomagamo. In vsekakor se Bomo potrudili tudi za vas. 
Vendar, glede na to, da je vprašanj bilo kar nekaj, se jih je izluščilo nekaj takšnih, morda 
tistih, ki so se najbolj nekako ponavljale. Tako, da Bomo izluščili in dodali malce po tematiki, 
da Bomo zajeli še tiste, katere smo morda malce izpustili. Vendar, vsekakor, zna biti tudi 
drugi del Naših odgovorov morda za marsikoga zanimiv, morda pa dolgočasen in tečen. Saj 
veste, vsekakor lahko to prestopite in greste dalje. 
Pa kar izvolijo z vašimi vprašanji na površje! 
 
»Hvala za besedo.« 
Jasara. 
 
»Eno izmed vprašanj se glasi takole: 
Kako združiti Slovence za isti cilj? Ali imamo tudi kakšne zemeljske zaveznike v drugih 
narodih?« 
 
Zelo zanimivo vprašanje! 
Kako združiti Slovence je tako, kot bi dejal, kako združiti svet. Veste, vsak ima svojo misel, 
vsak ima svoj fokus, vsak ima svoj cilj. 
 
Dokler so cilji različni, ni skupne energije. In vsaka različna smer energije, kamor si zastavi 
nekdo cilj, postane skupen cilj, če je končna točka enaka marsikaterim. 
 
Kadar pa masa ljudi sebe usmeri v en skupni cilj, v eno skupno točko, v eno realizacijo, pa 
postane najmočnejša energija. 
Saj veste, energija je, pač, misel. Misel je kreacija in vodenje strukture, ki teče kamor koli se 
premaknete. Misel je osnova za to, da energija steče. Srčni naboj pa energijo obudi, da 
zaživi. 
 
Tako sta potrebna umski in razumski del, v drugi strani ali v nasprotnemu delu pa srčno 
polje, v kateremu ali skozi katerega postane energija živa. In ko vi vsa ta polja medsebojno 
združite in povežete, nastane cilj in skupna energija, ki lahko gore premika. 
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Tako, da, Slovenci boste najprej morali sebe zbuditi, postaviti glave pokonci in videti, kaj 
sploh želite – ali služiti družini ali služiti sistemu, ali služiti življenju ali služiti čemur koli. 
Morda pridete v točko realizacije, v kateri pridete do uresničitve svojih sanj in vizije. 
 
Prva stopnja je dvigniti glavo in videti, kaj je prav in kaj ni prav. 
Vendar, glede na to, da je temperament Slovencev zelo različen in imate izredno dober hobi 
dejansko opravljanja, pljuvanja, obrekovanja, razno raznega simpatičnega dopisovanja, 
pisanja in grajanja, lahko prišepnem, da če boste vso to energijo, ki jo razpršujete, spustili 
skupaj v en vhod, v eno ciljno točko, boste najbolj cvetoči narod na planetu Zemlja. 
Dokler pa ste vsak za sebe, pa ste tako kot prasketajoča se, nekakšna lučka, ki sveti samo za 
sebe ali pa še za sebe ne. 
 
Tako, da Jaz vam svetujem:  
Zbudite se. Poglejte in ne obsojajte.  
 
To je prva postavitev – ne obsojajte! 
Drugo, ko vidite nekaj, da nekdo vam nekaj namesti, da vam nekdo nekaj predlaga, da vam 
morda kdo kaj napiše, nekdo nekaj reče – ne pomenijo vedno te kot neke graje! Ampak 
pomeni, da če se z nečem ne strinjate, ali pa, da niste poučeni ali pa, da ne vidite in niste 
videli, da to sploh obstaja, se najprej zaustavite, poglejte v nebo in pričnite najprej opazovati 
svet okoli sebe. 
Torej, bistvo – dvigniti glavo! Pogledati v svet in videti, ali je res temu tako, kot nekdo 
piše? Šele na podlagi tega komentirajte. 
 
Dokler pa bo slovenski hobi blatenje, grajanje in čvekarije in se trudite, eden bolj ko drugi, 
kdo bo napisal bolj sočen in žaljivi komentar, pa ste tam, kjer ste! 
In prav tisti, ki najbolj grajajo, ki najbolj pljuvajo in ki imajo najboljše ideje, kako biti slab, 
bodo tisti, ki bodo v prvih linijah tekli naprej, da bodo spremenili svet.  
Saj veste, tisti, ki spijo, ki so najbolj v ozadju se najprej zbudijo in najhitreje bežijo in tečejo v 
dir. 
 
Tako, da, kakorkoli že, skupen cilj boste zagotovo ustvarili in boste zagotovo tudi premaknili 
marsikaj sebi v prid. 
 
(ploskanje) 
Jasara. Jasara. 
 
»Kako naj prebudimo druge, ki vas ne poslušajo? Kako naj ustavimo chemtraile? Kaj se tu 
še da storiti? In, ali je kaj upanja?« 
 
Kako zbuditi tiste, ki ne želijo videti oziroma, ki imajo misli razpršene čisto na postavitev, 
kako preživeti, kako obstati ali kako kramljati? 
 
Saj veste, slovenski hobi, malce se šalim danes, ampak, veste, da se boste našli v njem, so 
pravzaprav klepetalniki. Eden izmed njih je najbolj atraktiven Facebook, kot Sem opazil. 
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Morda kakšen Viber ali še kaj drugega, Instagram in še kaj. To so eni izmed najbolj 
popularnih kosov, kjer človek, kot Slovenec, izgublja energijo.  
To pomeni, da je potrebno morda malce večkrat se obrniti, morda ovinek narediti skozi to in 
prebujati svet okoli sebe. 
 
Kako zbuditi, ko nekako večkrat dobite – sedaj Bom dal en primer. Kot Smo opazovali v 
zadnjih, daljših tednih večkrat pobude za nekako ozaveščanje Slovencev, kaj 5G sploh 
prinaša.  
Zelo Smo se nasmejali, ker mnogi so dejali: »Kar nekaj! Bla, bla, bla.« Zopet drugi so ječali. 
Zopet tretji so pametovali. Zopet četrti so dejali: »Ja, pa to je čisti razvoj tehnologije!« Kot 
peti pa so zopet modrovali in bili bolj modri kot zeleni in so prišli do točke, da je to nekaj, 
čisto tako, za brez veze in da nič ni. 
 
Torej, kako združiti ljudi? 
Morda bodite izvirni. Morda se spomnite kakšne domiselne slike, kajti Slovenci zelo neradi 
berejo. Če daste Slovencu za brati, bo najprej pregledal, kje je konec, da bo videl, koliko časa 
mu to vzame. In potem naredi zaključek in pravi ali opeva: »O tem se nič ne govori!« In 
greste dalje. 
Slovencu, ker ima toliko malo časa, je zelo dobro dati kakšno sliko. Saj veste, slika, ki mora 
govoriti o vsem. Pa še to si bo vzel le toliko, kot bo hotel videti. Zato rišite nekakšne 
karikature. Ker tu, kar je najbolj simpatično, je morda, najbolj globoko se vtisne v spomin, 
ker ni potrebno brati, ker sliko ni potrebno gledati v širino in se potapljati vanjo, ampak je 
takoj, na prvi trenutek nekaj, kar je zabavnega. 
 
Če boste hoteli Slovence zbuditi, dajte, kako se bodo skurili! Dajte neko karikaturo, kako 
bodo letele, morda deleži od ženske sem in tja, v simpatičnem delu. Naredite nekaj, kar bo 
kratkega, jedrnatega in sladkega. Samo tako bo Slovenec zmogel videti, kar bo hotel videti n 
si bo vzel čas za to. 
Tako, da, poskušajte biti izvirni in boste videli, da boste pričeli prebujati tudi tiste, ki morda 
zelo trdno spijo. 
 
»Ali nam lahko opevate, kako se naj vrnemo k staremu načinu življenja? Kako bi naj čutili, 
kot smo že nekoč, v otroštvu?« 
 
Edina zmaga je izstopiti iz sodobnega sistema. 
Sistem je pravzaprav lahko velika opora marsičemu, ker daje »navidezna« pravila.  
 
S sistemom ni nič narobe, če je sistem postavljen tako, da daje vedrino, hudomušnost, 
igrivost.  
Vi lahko sistem postavite, ali čisto strog ali čisto tog ali pa razigran in veseljaški. Zavisi, v 
katero smer želite maso ljudi usmeriti. 
 
In zelo preprosto lahko to naredite! 
Kadar vi hočete ali želite maso sprogramirati, preobrniti ali jo nekako postaviti v točko 
letenja, namreč – ja, Bom pazil, kaj Bom opeval! Vidim, da Mi ravno nekdo kaže, da moram 
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zelo zelo paziti, kaj Bom spregovoril, ker znajo biti bodičke na drugi strani, ko bo nekdo 
poslušal. Bom obrnil tematiko drugače, kot Sem si jo zastavil! Dobro! 
 
Zelo morate biti pozorni na to, kako boste v določenemu momentu, ja, sprejemali najprej 
informacijo. 
Saj veste, velikokrat se zgodi, da Mi odpremo neko temo in povemo zelo iskreno in zelo 
odprto. Poslušalci na drugih straneh pa so drugače misleči kot pa Mi. Kot, da čakajo na nek 
spodrsljaj, da Bomo morda kaj preveč opevali ali nekako razkrili. Zato se Bom določenim 
temam, malce tako, naredil ovinek, kot Slovenčki znate. 
 
Jaz bom dejal: 
Slovenčki, bistvo vaše zmage je biti zedinjeni. Bistvo vaše zmage je biti budni. Bistvo 
vašega programa je, da ga krojite sami.  
Sistem, ki je postavljen – iz sistema vzemite toliko, kot čutite, da je dobro, ostalo 
predlagajte spremembe. Ustvarjajte sistem sami. Ustvarjajte sistem postavljeno. In 
ustvarjajte sistem v takšni liniji, da boste srečni in ne nesrečni. 
 
Če vidite, da nekaj ni dobro za vas, spremenite! Vzemite toliko kot čutite, da je za vas 
dobro in prijetno ali primerno. 
Saj veste, nikoli v življenju vam ni potrebno vzeti tistega, kar boste vzeli kot košček ali celoto.  
 
Ja, več ne Bom opeval, dobro! Izvolijo. Se opravičujem, ne Smem več razkrivati dalje. Jasara. 
 
»Hvala.« 
»Kako obstati fokusirani in delovati v najvišjo dobro vseh ter se ubraniti pred otopelostjo?« 
 
Otopelost, brez kakršnihkoli oviric, lahko prestopate z budnim stanjem. Se pravi, s srčno 
energijo. 
 
Kako pravzaprav prestopiti otopelost? 
Najprej se morate postaviti v živo stanje, v budno stanje budne energijske točke.  
 
Se pravi, ko pričnete se vi veseliti, radostiti, ko ste nekako zaljubljeni, imate občutek, da je 
svet vaš. Imate občutek, da lebdite nad tlemi. In to je ta občutek, ta energija, s katero 
lahko prebujate, spreminjate in postavljate vse. 
 
Zato je potrebno zbuditi najprej to energijo. Torej, biti čuječ, topel, srčen in iskren. 
V tej iskrenosti ni igre zavajanja, ni igre nekakšnega prikrivanja in ni igre, skozi katero, vi ali 
kdorkoli, lahko vpliva na sam potek. 
Osnova vaše zmage je, da lahko vse nadaljnjo postavljate – prebuditi sebe v čuječosti ali 
čutnosti. 
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»Malo nas je v dvorani, ki se izrazimo tudi na ulici. Kako spodbuditi še ostale? Zakaj se 
umikajo?« 
 
Mnogi ne verujejo, da je to, kar je, sploh resnično. Zopet drugi se bojijo, da bi lahko kar koli 
priletelo nad njih po strani kazni. Česa se človek boji? Biti kaznovan, ne biti opažen! Ampak 
posledice njegovih dejanj. 
 
To je zgodovina! 
Ampak, ko človek prestopa v fazo, v kateri prehaja v točko, ko postane buden, vidi. Ko 
postane viden, postane čuječ. Ko postane čuječ, se poskuša tudi izražati. Takrat si bo vzel 
človek tudi čas za izražanje v takšni meri, da bo stopil na ulico in se izrazil. 
 
Ampak, počakajte!  
Vi samo vztrajajte. Tudi, če vas je samo peščica. Pridružite se tistim, ki so v podobnih 
postavitvah v izražanju, v moči ali v postavitvi preoblikovanja. Združevanje postavi moč. 
To ne pomeni, da postanete nasilni. Ampak, to pomeni, da se izrazite, da se s čem strinjate 
ali ne. 
 
V kasnejšemu obdobju boste Slovenci še kako zelo radi prileteli in prifrčali na cesto in 
glasno vzklikali, ker imate temperament! Če se zmorete združiti in izraziti podporo 
športnikom in raznim zmagam, je to prvi dokaz, da ste združevalni, da ste motivacijski, da ste 
tisti, ki dihate in se podpirate. 
In ne glede na to, koliko malo vas je v začetni fazi, bodo tudi tisti se še priklopili, ki imajo 
»navidezne« obveznosti, ki so ujeti v sistem. Namreč, ko se bo pričel malce krhati sistem in 
bo pričel sistem še več obirati za manj dajanja denarja ali kaj časa, boste zelo radi se 
izrazili.  
 
Ampak, saj veste, to je pot zorenja. Nekdo mora začeti in nekdo mora gnati naprej. 
Če pogledate nekaj let nazaj, kdo se je kaj izrazil? Nič! Nobenega, ker ste bili v zadovoljni fazi. 
Tako, da, bolj ko boste v težini in bolečini, manj boste vihteli in se nekako morda igrivo in 
radostno podali na svet ulic, ki zna biti tudi neka prijetna okolica. 
 
Saj veste, poglejte svet z drugačnimi očmi. 
Ko stopite na ulico, ne glejte v protest, ampak morda poglejte, kako sploh izgleda vaša 
ulica. Morda pomislite, kdaj ste se nazadnje sprehajali. Morda vzemite to kot sprehod, kot 
podpora in ogled fasad, oken in marsičesa. 
Najdite si neko motivacijo, če vam že ni skupni cilj tisti čas v interesu. 
 
Ampak, v nekaj daljših tednih ali krajših mesecih, bo vedno več ljudi, Slovenčkov na cesti, ki 
se bo izražalo. In to bo sprememba bodočnosti. 
 
»Ali so lahko orgonski topovi tudi zaščita proti Chemtrailom? Kako jih zaščititi proti 
zaplembi ali uničenju?« 
 
Hm, Jaz bom dejal tako: 
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Saj veste, združena energija, ki vibrira in oddaja določen tok ali tuljavo v nebo ali proti 
nebu, odpira tisto, kar oni hočejo, da je zaprto. 
 
Ampak, večina ljudi niti ne pozna nekako orgonitnih topov ali orgonitov. To jih lahko 
pripravite doma. 
Si predstavljate, da imate goro s kamni, kristali, s katerimi lahko spreminjate vse. 
Ko je masa močnejša, tako kot ljudi, ki se povežejo medsebojno in so enako misleči in so 
zopet usmerjeni v eno skupno energijo ali postavitev, prehajate v moč, tako kot kristali. 
 
Kako jih skriti? 
Zelo težko! Če jih boste zakopali, jih bodo kasneje obstreljevali. Včasih vam jih bodo kar 
odnesli. Če boste kaj veliko govorili, se bodo tisti, ki imajo moč odločanja in imajo določene 
vojščake v oblasti, prišli in se še malce godrnjajoče se nad vami stresli. Vam bodo preprosto 
pobrali, kar je njihovega. 
 
Saj veste, dokler ne boste slišali drug drugega, ne bo nič.  
Si predstavljate, samo predstavljajte si, da vsak dom postavi en takšen top. Ja, kaj, bodo 
prišli, pa celo Slovenijo odnesli? Ja, ne bodo! Nekaj bodo morali spremeniti! 
Ampak, vsaj toliko pa je, da jim daste malce za nabrusiti! 
 
Če jih boste skrili pod drugo kamenino ali rudnino, boste lahko nekaj časa sebe zakrivali in 
zmagovali. Vendar, kar ne bo zmožno nekako izničiti iz neba, tudi z izstrelki bodo prišli in vam 
odpeljali ali izkopali. 
Tako, da, bodite vztrajni! Vztrajnost je lepa čednost! 
 
»Kaj konkretno pomeni čipiranje? Kaj se dogaja z dušo, čakrami in kaj pomeni to za 
večnost človeka?« 
 
Čipiranje je namreč robotizirano stanje. Čip je samo farsa ali kamuflaža za tisto, kar šele 
bo. 
 
Tako kot imate 5G – oni potrebujejo stolpe. Brez stolpov oni nimajo kaj. Vsaj v tej fazi, v 
kateri se trenutno nahajajo. To pomeni, da rabijo nekam nekaj postaviti. In od tam je potem 
nadgradnja. Niti ne boste vedeli, kdaj se kaj, kaj obesi navzgor in koliko radioaktivnega 
sevanja ali drugačnega sevanja bo premoglo sploh vaše telo. 
 
Enako se dogaja tudi s čipiranjem. 
Pod pretvezo, da človek potrebuje čip, ker bodo ugasnili denar. Torej, ne boste imeli več 
nadzora nad svojim denarjem, pa čeprav je to samo papirček. Kdo bi komu kaj koristilo, kot 
ljubi papirček, ki ga noč in dan samo obračate in življenje vam gre mimo. 
 
Kot drugo, imate postavitev kartic. V nekemu obdobju ne bo več gotovine – ne v vseh 
deželah in ne v vseh državah. Tiste, katere bodo hotele obdržati samostojnost in 
neodvisnost, bodo obdržale denar. 
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Zato se bodo izpostavile napadu in druge države jo bodo izluščile. Prepovedale bodo uvoz 
njihove hrane, prepovedale bodo izvoz njihovih rudnin. Skratka, poskušali jo bodo spraviti na 
kolena. 
 
Države ali dežele, ki bodo modre, se bodo zaprle in obmirovale, dopustile, da se izven nje 
dogodi, kar se godi.  
 
Tako bodo nastale država v državi, kot ujetnica sredi neke skupnosti. Ampak, si nekateri 
bodo upali prav to. Slovenci? Ne Bom dejal, ste majčkeni Slovenčki, ampak boste rabili še 
malo, malo malo vzpodbude, da se boste prebudili. 
 
To pomeni, da čipiranje bo ena izmed nekakšnih krink v temu, da ni potrebno nositi 
denarja. Kajti, s tem bodo nekako imeli v sistemu vaše številke. Vaše številke pa danes so, 
jutri niso. Sistem se čudežno spremeni, čudežno pride do nekega stika, čudežno pride do 
nekega gibanja, številke in številke izginejo. 
Čudežno ne morete prenakazati. Čudežno ne morete plačati. Čudežno, pač, ne morete nič, 
ker nimate nič v rokah! 
 
A, potem nastane čip! 
Čip imate vedno. Ta vam nekako deluje. Ampak, glej ga zlomka, tudi na temu čipu dajejo 
stopnje vaše pridnosti in pokornosti. 
 
In zopet ste tam! 
Čip je pravzaprav samo farsa za nekaj več ali krinka. Upam, da Sem našel pravi prevod.  
 
To pomeni, da je čip v osnovi navidezno postavljen samo za prenos denarja. V resnici pa za 
prenos vaše energije. Torej, vaših misli, vaših čustev, vašega vsega gibanja.  
Skozi ta čip se nadzoruje oziroma se bo naredila kopija vašega programa, vsegá, kar ste. In to 
pomeni, da tako kot nekako sodobna umetna inteligenca poskenira človeka od zunaj in od 
znotraj, ne samo preko oči, preko diha, preko toplote, preko gibanja, preko misli, preko 
barvitosti kože in še marsičesa drugega, vam bo ta čip v oporo, da bo postavil, kdaj boste 
prenehali razmišljati. In kar boste razmišljali, vas bo nekaj časa skeniral. Kar boste čutili, vas 
bo nekaj časa skeniral in bo samo prenosnik za nek sistem.  
 
Tako kot neki strežnik boste imeli tam nekaj, zunaj in tam se bodo shranjevale informacije. In 
bodo posebni prostori oziroma so posebni prostori ali bolje rečeno, posebna mesta ali 
velemesta, v katerih sedijo vele junaki. Do sedaj so bili ljudje. Večina jih je že umetna 
inteligenca. 
 
Po računalniškemu sistemu se dejansko odziva vse – kdo je drugače misleči, kdo je drugače 
čuteči in se jim izpisuje dnevno vsa analiza vas samih. 
Ko boste postali preveč moteči ali preveč samoiniciativni, vas bodo preprosto okužili ali 
vam preprosto oddali program, kjer vas znajo ugasniti. 
 
Pričeli se bodo valovanja in njihove misli programiranja, kako razmišljajte, kaj delajte. 
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Zato tisti, ki imajo že čipe, govorijo, če boste vsaj malo sledili in vsaj malo »poguglali«, ne 
bodo vsi dejali, da je to super zato, ker mi ni potrebno več razmišljati, ali imam ključe ali 
imam kartice, ali imam torbico ali imam sebe, ker me vedno peljejo točno tam, kamor sodim.  
 
Ampak, to pomeni, da skozi čip se prenašajo informacije tudi v telo in direktno v možgan. 
Programiranje je osnova. Vas lahko naredijo isto misleče v nasilju, v uboju, v umoru, v 
hranjenju, v čemer koli. Predvsem pa bodo ugaševali vaša čustva. Kar jih pa že! Že tudi mimo 
čipa! 
 
Ampak, čip je zadnja faza, kjer zbira se energija na njega. 
Ko telo ugonobijo, se ujame ali preko čipa ujame duha, dušo in energijo. To pomeni, da 
mnogi sploh ne bodo zmogli pobegniti iz strani Zemlje, ker se bodo polovili na čip. 
 
Čip je dosti več, kot se samo vidi. Čip je pravzaprav novi možgan, nove inteligentne vrste. 
Oni vas bodo postavili tako, da boste vi služili njim in ne oni vam, kot vam prikazujejo. In še 
predno boste vi dojeli, boste že nekako ujeti v programu nekakšnega umetnega stvarstva. 
 
Vendar, svet se bo preoblikoval v takšni postavitvi, da bodo dežele, ki bodo strogo 
nastopile proti. In zato bodo izobčene in jih bo svet izluščil in jih spravljal na beraško 
palico. 
Po drugi strani, če bodo dovolj močni in dovolj modri, da bodo znotraj države pričeli skrbeti 
za sebe, bodo postali najmočnejši. In hkrati bodo postali tisti, ki bodo pritegnili vsak pogled. 
Zakaj? 
Zato, ker bodo obdržali hrano, vodo in živo svetovje. Dokler jih, seveda, ne bodo poskušali 
nekako pokuriti ali izoblikovati preko sodobne HAARP tehnologije.  
 
Vendar, vedite, da tisti, ki se bodo razvijali v vrsti, tako hitro, kot se bodo razvijali v 
inovacijah in v vsem, bodo tudi sebe hitreje spravljali v zaključno fazo. Tako, da bosta 
nastala na svetu dva polja – eden tradicionalni in starinski, drugi pa pravzaprav moderni. 
 
Tako bomo v pičlih nekaj letih, dveh, treh letih, vse v peto leto, kjer je neka večja 
prelomnica, pravzaprav prikazana razlika, na nek način genocida, na drugi strani pa 
življenja. 
 
Bodite pozorni! 
Zemlja bo pokazala svojo moč in svojo lepoto. Kajti, Zemlja se hitro da nekako energetsko 
obnoviti, ker jo ljudje ali tisti, ki skrbijo za njo, dajo obnoviti. 
Čip pa je težko skuriti ali uničiti. Ga pa lahko skuri povišana električna napeljava. 
 
Tako, da, kakorkoli že, zopet prehajate v fazo, v kateri Smo v enemu izmed predhodnih 
predavanj podali rešitev, kako se znebiti čipa. Torej, brez misli odstraniti čip je zelo 
nemogoče. Drug drugemu ga boste odstranjevali. Ampak, če boste oddali signal, da vas kaj 
boli in vašo namero, vas bodo v sistemu takoj videli, kaj delate. In vam bodo samo priklopili 
tipko za izklop. 
To pomeni, da bo hitro vsega konec. In hkrati boste znova postali, ne ujetniki telesa, ampak 
ujetniki čipa. Tako, da, dragi moji, če se imate radi, samo tega si ne dopuščajte. 
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»Ali bo v roku petih let izbruhnila svetovna vojna?« 
 
Vojne bodo. In zelo v kratkemu času bo na večih področjih izbruhnila vojna. Tako, da prav 
te vojne bodo povzročile tudi spremembo, ne samo klime na Zemlji, ampak dejansko 
obliko Zemlje. 
 
Saj veste, človek ima lastno moč v rokah, različnega orodja in orožja. 
 
V zelo kratkemu času boste videli novosti, kjer bo človeku vzelo sapo.  
In predno bo človek dojel, da zopet ena dežela, ki je dominantna na svetu, povzroča celi 
nemir vse povsod po svetu, boste dojeli, da zopet napačno vidite. 
 
Prikazano bo najprej kot, da druge dežele drugo deželo napadajo. V resnici pa bo ena dežela 
ves čas balansirala in krožila naokoli, pod taktirko, pod krivuljo, tako kot skozi nekaj let nazaj, 
ko so rušili in zrušili marsikatere slavne nebotičnike. In še marsikaj! 
 
Bodite pozorni, da ne Bom opeval preveč, da ne bo kdo dobil kakšno po riti! 
Torej, v nadaljnjemu toku bo sprememba življenja. Bodo svetovne vojne. Ampak, vojna ne 
bo zajela celi svet! Kljub temú, da se bodo trudili zajeti celi svet, bo na svetu vladala vojna. 
Tako kot tam, kjer se bo zakurila, se bo tudi nekako razplamtela, ampak se bo tam tudi 
zadržala. 
 
Znajo biti, ne samo svetovne vojne, tri različne vojne znajo potekati na svetu. In se zna tudi 
dotikati vas Slovenčkov. Zavisi, koliko hitro se boste zbudili, kako hitro boste odreagirali.  
 
Še lahko spreminjate, ampak zelo malo! 
Ampak, saj veste, tam, kjer ima dima, ima tudi ognja! Zato bodite pozorni! 
 
Ampak, svetovna vojna, ki bo zavladala, bo namreč pripeljala do točke spremembe planeta 
Zemlje. To ne bo tisto, da bodo dejali, sedaj bodo pa pomorili samo več milijonov ljudi, ker 
jih je enostavno preveč! Tako pravijo tisti, ki vladajo svetu. Želijo iz toliko milijont in milijard 
jih spraviti samo na eno, kar pomeni, da jih rabijo samo toliko, da jim bodo služili, da jih 
bodo lahko vodili, ukrotili in sprogramirali. 
 
Tako, da, znate biti očividci marsikaterih klimatskih, svetovnih sprememb. Tako, da, 
pogumno naprej v času, kateri prihaja med vas! 
 
»Zakaj v zadnjih obdobij v Sloveniji iz ljudi tako množično in udarno na dan prihaja zloba?« 
 
Če se gibate v tujini in prehajate v Slovenijo, boste zapazili polje. Polje energije, ki vlada. 
To je ne samo razpoloženje, ampak kolektivna naravnanost dežele ali države. 
 
Ljudje postajajo zlobni.  
Da, se strinjam! Ampak zato, ker pozabljajo in izgubljajo svoj občutek. Izgubljajo sebe. 
Izgubljajo oblast nad seboj. 
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In vlada strah. V Sloveniji je osnova strah!  
Hočeš nočeš si priznati – vsi se bojite! Bojite, kaj bo prifrčalo na vas. Ali boste izgubili službo 
ali bo udarila družba, ali bodo udarile vere ali bo udarila bolezen, ali vas bodo morda malce 
preveč zastrupili ali bodo nekaj naredili… Vedno znova neki strah! 
 
In Slovenci ste tako zelo prestrašen narod, tako zelo prestrašen, da ste res simpatični!  
 
Jaz bi vam svetoval: 
Dajte, poskušajte malce več iti v svet. Stopite ven iz Slovenije, da boste sebe vsaj umirili. In 
da boste sploh videli svet v drugačni luči. 
 
Slovenija je pravzaprav ena izmed najbolj nadzorovanih dežel! 
Tako se zelo rangirate s Kitajsko, da ji greste z roko v roki. 
 
In zakaj to vlada? 
Zato, ker je nadzor nad Slovenci, ki ste tako zelo intuitivni, tako zelo močen narod – v 
razvoju, v pridnosti, v pokorščini, v lastnemu razmišljanju, v lastnemu egu, v lastni 
prodornosti.  
 
Ste eni izmed najmanjših ljudi ali najmanjše manjšine na svetu, pa vas pozna celi svet. 
Zakaj? 
Zato, ker ste drugačni! Zato, ker ste posebni. Zato, ker imate lastno vero. Zato, ker imate 
lastno upanje. In ste narod, ki ga lahko se da preoblikovati. 
Ko vam nekaj časa lansirajo nekaj na površje, lahko vzamete kot bi vas hranili v dobro ali v 
slabo. In več, kot bo nemoči v svetu in žalosti, osamljenosti – predvsem pri Slovenčkih, bo 
vedno bolj se izražala zloba nad vsemi. In zato, ker se počutite ujete! 
 
Zlobni so samo tisti, ki čutijo primanjkljaj ljubezni.  
Zato se Mi smilijo tisti. Ampak, morda prav rabijo takšno izkušnjo, da se zbudijo, da se 
umestijo v družbi. 
 
Takšne ljudi ne obsojati! 
Tisti, ki so zlobni, odmaknite se od njih. Saj veste, ki zloba ob zlobo udari, se prične trenje. In 
potem se medsebojno trejo.  
 
Postanite opazovalci! Opazujte jih in ne sodelujte. 
 
Predvsem pa, če boste hoteli nadvladati lastno zlobo, če jo čutite znotraj, pričnite dihati in 
opazovati najprej notranji svet. Svet, ki je sestavljen znotraj vas. 
Človek je skupek večih bitij in skupek sestavljanja iz večih svetov, časov in prostorov. 
Sestavljen je iz različne zgodovine, prazgodovine, iz različnega obstoja. Hočeš nočeš je to 
energija. Energija pa je večnost živa. Je tudi gibljiva, Bom dejal. Ali na nulti točki ali na kakšni 
drugi točki – vedno je gibljiva! 
 
 



 

 41 

KAJ JE ENERGIJA? 
 
Ampak, ali sploh veste, kaj je energija? 
Energija je trenutek. Energija je misel. Energija je dejanje. To je spontani trenutek. Lahko je 
zavestni trenutek. Energija je tisto, kar se je nekaj zgodilo, nekaj premaknilo. Zato jo 
kratko malo opevamo – trenutek ali spomin. 
 
In ker se ves čas gibate in ves čas čutite in ves čas mislite in ves čas ustvarjate in ves čas 
kreirate, ustvarjate energijo in ustvarjate zapis. 
In ko se boste tega zavedali, boste šele dojeli, da lahko vplivate na energijo, ki se začne 
spreminjati z vašimi lastnimi mislimi, ki jih različno podkrepite. 
Lahko jih podkrepite z ljubeznijo, s srčnostjo, s čarobnostjo ali pa z zavistjo, zlobo, s hudobo. 
 
Ampak, vedno je misel! 
Misel pa se obudi, ko jo srce podkrepi. Zelo zelo enostavno! 
 
In to ne izhaja iz vaših sosedov. To ne izhaja iz Neba.  
To izhaja iz vas, ki ste kreatorji. 
 
Kdo so kreatorji? 
Vi, ki ste živi!  
Ne tisti, ki niso več živi! Recimo, da so rajni. Rajni so samo še proces nečesa, kar je bilo in 
imajo v sebi energijo spomina. In se sukajo po spominu. Zato vam težko pomagajo, ker 
imajo samo domet, kot so ga videli v enemu ali danemu drugemu trenutku. V živemu stanju 
ali tisto izven živega stanja. So samo spomin. 
 
Vi, ki pa ste, to kar ste, pa ne znate ceniti to, kar ste!  
In ste spreminjevalci, spreminjate energijo, spreminjate trenutke. Ste dejansko lastni bogovi 
na Zemlji! Kakorkoli vas lahko pogledamo, ste kreatorji, ste bogovi, ste lastna moč lastnega 
izvora in neprecenljiva vrednost ali milina, toplina, radost ali kaj drugega. 
 
In dokler se ne boste zavedali tega centra, znotraj vas, kot posameznika, kaj ste in kakšen 
doprinos DOPRINAŠATE k celovitosti, vsegá, kar imate, zlobe nikoli ne bo oziroma jo bo le 
toliko, kot jo boste projicirali. 
 
Tako, da, zlobo boste nadvladali z lastno ljubeznijo, s spoznavanjem samega sebe. Sebe, ne 
svetá okoli sebe. Ta pride kasneje. 
Vse se prične v vas in se zaključi v vas. 
 
Torej, najprej je občutek do sebe. Ljubezen do sebe. In ta energija steče navzven in okoli 
vas. Tako, da, tu je potrebno spreminjati OBČUTEK in zloba se izgubi. Predvsem pa strah, ki 
je posledica, izrazito kot zlo. 
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»In še zadnje vprašanje: 
Kako naj vemo, da je vse to, kar ste nam povedali, resnično?« 
 
Ta je sladka! Ta Mi je najbolj všeč! Vsaj eden, ki je drugače misleč! 
 
Jaz Bom dejal tako: 
Mi imamo res eno veliko prednost, ker se lahko vzdignemo in opazujemo svet iz ptičje 
perspektive. Imamo prednost, ker lahko potujemo v času in v prostoru. Imamo prednost, 
ker, pač, lahko pogledamo v prihodnost, ker vidimo preteklost. In ko vidimo preteklost, že 
vemó, kakšna bo prihodnost, dokler se nekdo v sredini ne zbudi in ne prične spreminjati tega 
ciklusa. Tako zelo preprosto! 
 
Ker pa vi tega ne zmorete narediti in ne rabite nikomur verjeti, pa bi vam svetoval, da se 
podate na pot raziskovanja Zemlje. 
 
Najprej pojdite iz ene dežele v drugo deželo in morda opazujte ljudi. Opazujte, kakšni so, 
kako se vedejo. Pojdite tam, kjer ne špricajo, kjer ni chemtrailov, kjer ni HAARP tehnologije. 
Ljudje so topli, odprti, srčni in sprejemljivi. 
 
Pa pojdite v svet, kjer to vlada, kjer ni sonca! 
Na primer, izbral Bom laterno, da Me kdo trešči ob tla – Bruselj! Pojdite samo na letališče in 
glejte, kakšno čudo se skriva tam. Vse! Tudi od teh, ki špricajo! Imate ogromno teh avionov, 
ki so brez znamke. Tako, da, zavihajte rokava in pojdite malce na ogled. 
 
Pojdite po svetu razpok. 
Pojdite po zemlji. Vas bo postalo strah in sram, da ste, kar ste. Zakaj? 
Zato, ker zemlja na fizični bazi razpada. Če ne morete verjeti, pojdite morda v Avstralijo in 
pomagajte tam, kar se še da rešiti. Saj bo, prav zaradi tega, izničenja zemlje in sveta, 
razpadel tudi kos njegovega ozemlja zato, ker popušča vakuum. 
 
Morda pojdite v dežele, kjer je nekoč vladal amazonski gozd. 
Pojdite malo po svetu, da boste videli, kaj se dogaja s svetom. 
 
Poglejte med svetom politike. Vam bo kristalno jasno, kaj govorimo oziroma o čem.  
Lahko pa se preprosto, preprosto okopate v enemu morju in v drugemu in boste morda 
opazili, da so vaši sosedje brez živih ribic. Morda boste celo opazili, da ni več polžkov. Niti 
tistih, ki ste jih nabirali kot otroci. 
 
Morda pa na drugi strani sveta vlada še kaj življenja.  
Boste videli, koliko življenja je na eni strani in na drugi. 
 
Če pa se boste še malo potopili, pa boste v morju našli – ne samo na kopnem, ampak v 
morju, ogromno sodov radioaktivnega sevanja, ki uničuje vse živo, kar je v morju in izven 
njega. 
Tako, da, dokaze imate sami! 
 



 

 43 

Kaj pa prihodnost? 
Ni potrebno verjeti Nam! Lahko pogledate v vaše zapise. Imate več različnih zapisov 
podpornikov. Morda si pomagajte s kartami, če vam bo lažje. Morda pa z astrologijo, kot 
popotnico, ki vam daje, kaj bo in kaj ne bo. 
 
Torej, različne načine imate, da si lahko malce pokukate v svet. 
Ko se boste sami podali v svet raziskovanja Zemlje, ne boste potrebovali nobenega dokaza, 
ker boste stali brez lastne, lastne sence, ko boste videli, kam ste zapluli. 
 
Pa, če ne veste, kam ste zapluli, primerjajte svoj otroški čas z novostmi. 
Vendar, lahko pa preprosto le izstopite iz ciklusa, ne poslušate in sledite tistemu, kar vi 
čutite. Ko bo že nekaj priletelo, že nekaj zavreščalo, že neka sprememba prišla, boste pa 
morda tedaj bolj budni. 
 
Tako, da, se veselim tudi takšnih vprašanj. In prav vesel Sem, da se je našel tudi kakšen, ki je 
morda malce drugače misleč. Juhej! 
 
(smeh) 
 
Jaz Bom dejal takole: 
Mislim, da Smo v današnjemu dnevu zelo veliko opevali. Nekaj Sem moral malce prilagoditi, 
žal, ko vidimo, kaj se bo dogajalo na podlagi razkritij, ki bodo objavljeni. Saj veste, niso vsi 
tako odprti kot ste vi. Niso vsi tako na Naši strani, kot ste morda vi. Ampak so tudi takšni, ki 
iščejo prepreke, da informacija ne bi zaplula med vas. 
Ampak, tudi to je včasih dobrodošlo, ker marsikaj premakne naprej. 
 
Tako, da, vsekakor pa Sem prepričan, da je vsakdo našel nekaj zanimivega, ali poučnega ali 
budnega tudi za sebe. 
 
Bodite čim bolj budni, dragi moji Slovenčki. In predvsem, v osnovi imejte se radi. Cenite 
sebe in svoje življenje. Ko boste cenili sebe in svoje življenje, boste pričeli ceniti vse okoli 
sebe. In boste odmaknili umetno in pričeli hraniti naravo. To je vaša zmaga! 
 
Ko ne vidite izhoda oziroma, ko vidite, kam ste pripluli, zrušite tisto, kar ruši vašo 
harmonijo! Ustavite in ugasnite tisto, kar ruši. Saj ni tako težko! 
Le združiti se morate in povedati, kaj si želite! OFF-ON tipka pri vas zelo deluje! 
 
Tako, da, veselo na delo v raziskovanju vsegá. 
 
Želim vam vse lepo in lepo, lepo pozdravljeni. 


