KAKO NADVLADATI NEGOTOVOST
Vodi: gdč. Lana Praner z Gospodi, 18.4.2020
Takole. Danes se Bomo povezovali malce drugače kot običajno. Vendar, ne zaradi Nas,
ampak zaradi situacije, ki jo imate trenutno na zemeljski obli. Predvsem zaradi karantene, ki
vlada v temu času oziroma navidezni ujetosti in negotovosti, v kateri ste se znašli kot
ljudstvo, kot človek, kot bitje, kot vrsta umetnega vsegá.
Lepo, lepo pozdravljeni.
Danes je Meni pripadala ta čast oziroma Mi pripada, da Bom nekako
prevajal iz 862 tisoč različnih Ozvezdnih jezikov vse v slovenski jezik.
Moje imenovanje je preprosto le Jorgovanski vladni mož.

Marsikdo se marsikdaj sprašuje, zakaj takšna ali drugačna imenovanja.
Morda se človek prevečkrat sprašuje? Morda človek želi vse vedeti in razumeti? Morda
človek želi vse postaviti, vse voditi, vse usmerjati tako, kot si sam zamišlja ali sam želi?!
Vendar, prav to bi lahko imenovali vaš konec, vendar hkrati tudi začetek nečesa, kar
vzpostavlja neravnovesje, neharmonijo, nezavedanje, nerazumevanje ali negotovost.
NEGOTOVOST JE STANJE VIŠJE ZAVESTI, KJER SE NE VIDI CELOTA
Negotovost je namreč le stanje višje zavedanosti ali višje zavesti, kjer se ne vidi celota,
vendar se v mislih in dejanjih postavljajo situacije, v katerih želi človek imeti vse vajeti v
svojih rokáh.
Človek – tako majhen, tako neuk! Tako zelo neveden in negotov.
Želiš biti bog, ampak Bog pomeni videti, vedeti, razumevati in odgovarjati na vsa dejanja,
na vsa mišljenja, na vsa zavedanja, na vsa stanja.
Stati za nečem pomeni biti Bog. Biti dostojen – tako življenja kot tudi smrti, tako vstajenja
kot tudi lastne pogube. Biti Bog pomeni videti, vedeti, razumevati, razumeti, stati in
obstati.
Kako vse to pomešati in biti kot človek človečanstva, biti to, kar si želi biti?
Nikoli in nikdar ne bo, dokler ne bo imel v lastnih rokah lastne niti lastnega življenja,
spominske note, v katero lahko le vstopa, če si sam Izvor.
Ko bo človek doumel, da je vse le spomin, po kateremu nekdo želi ali po nečem hrepeni, se
bo zavedal ali ozavestil, da je to stanje nečesa, kar je že bilo. Stanje, v kateremu se je
nekoč, že nekdaj znašel. Stanje, kateri mu je dodeljen za popravni izpit, da se zmore, preko
tega slednjega spomina, dvigniti tako visoko, da spomin skušnjave, zahteve, ultimata,
postavitve, ustrahovanja, nadzorovanja, ugonabljanja, ubijanja, ukrajanja ali ukrojitve
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tako, kot si je nekoč nekdo izmislil, postavil in zastavil, je to nekaj, zaradi česar je človek
ubog in hkrati ponovno na poti življenja ali vstajenja.
Prav to je razlog, da si danes tukaj, kjer si!
Človek, ki želiš biti nekdo in si pozabil kdo si, zakaj si, čemu sploh si, je to prva točka alinee,
ko prehajaš v stanje védenja ali zavedanja.
Takrat iz uma ali razuma spolzneš v nižje stanje čustvene zavesti, čustvene naravnanosti,
čustvenega življenja in popotovanja, kjer si voden iz Višjih smeri.
Dokler razmišljaš, da si, kar hočeš biti, kar moraš biti, prehajaš v stanje miselne strukture, v
kateri in preko katere postajaš odgovoren in hkrati negotov.
NEGOTOVOST JE STANJE STRAHU DAVNINSKEGA NE UPORA
Negotovost je namreč le stanje strahu, davninskega ne upora. Davninskega ne upora
pomeni življenja pred življenji, življenja pred vstajenji, življenja pred popotovanji, predno
si vstopil v eter energije zemeljskega življenja.
To popotovanje sega mnogo dlje nazaj, v čas popotovanja, kjer si bil zelo daleč od podobe
človeka, sedanjega.
Spomini, ki so bili vstajiteljski, so bili tisti, ki si jih stkal sam – ali z zahtevami ali z
odločitvami.
Zakaj si prišel in prešel tako zelo daleč, da si danes to, kar si?
Zgrešil si pot čutenja in slušenja. Zgrešil si pot tistega nečesa, kar bi moral biti - biti enostna
celota enega uma, enega čuta, ene čarobnosti, ene popolnosti. Vse to je nekaj, kar je
pristnega, kar je prvobitnega, kar je izvornega.
Zakaj misliš, človek, da si ujetnik lastnih misli?
Preprosto zato, ker si poslušal misli tujega stvarstva, ali misli tujega soseda ali misli
programa, ki si ga ustvaril sam.
Misel je namreč spomin energije, po kateremu se premikate nazaj, naprej. Le po liniji, ki je bil
že ustvarjen.
Samo zato se spomnite, da nekaj HOČETE imeti. Samo zato se spomnete, da hočete nadzor,
samo zato, ker ste nekoč nekdaj že bili v popolnoma identični skušnjavi ali preizkušnji, kot
se dnevno ali v trenutku stekate skozi popotovanje zemeljskega vsegá.
Kaj človek res misliš, da si nekdo, ki lahko ustvarja?
Ne! Človek si zato, da popravljaš! Kajti, prenesel si spomin vsegá, kar ni čutnega, v
harmoniji z ljubeznijo, da bi se zmogel odpeti od zemeljskega vsegá.
Dejanja so energije, skozi katere se odpre čustvena energija in se odpre naboj navzgor.
In čustva, občutki so enostno z dejanji, so enostno s tem, kar ste zgoraj in nikakor ne spodaj,
kjer ste to, kar ste.
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Šele, ko boš, človek, zmogel prehajati v nižini na popolnoma identično točko kot si v Izvoru
bil ustvarjen in boš dosegel popolno točko ljubezni, boš prehajal šele v fazo, kjer se bo
energija, tako Zgoraj kot tudi spodaj, v življenju, povezala v enostno energijo in vas bo
vleklo navzgor, naprej in nikakor ne navzdol.
Takrat človek ve, prav znotraj ve, kaj je prav in kaj narobe.
KAKO VEDETI, KAJ JE PRAV IN KAJ NAROBE?
Kako vedeti, kaj je prav?
Samo tedaj, ko čutiš, da stojiš, da si to, kar si. Tedaj prehajaš v fazo, preko katere si v
dogovoru s tem svojim Zgornjim stanjem višje zavesti, preko katere si prehajal v popravni
izpit fizičnega življenja ali stanja.
Prav zato se mnogi znajdete v bolečini. Prav zato se nečesa nagonsko ali podzavestno
bojite, vas skrbi ali bremeni.
Zakaj skrbeti, če stanja ni? Zakaj boleti, če ničesar ni?
Zato, ker je nekje, nekoč nekaj bilo! In prav to daje bolečino, da je ta trenutek točno tako
kot je in nikoli več ne bo.
Namreč, dih Zemlje vibrira na določeni frekvenci. Ravno tako življenje. Ravno tako
celovitost vsegá, da ste to, kar ste. Vibrirate v enemu skupnemu kotlu.
Vendar, ko človek posega s to sodobno tehnologijo nekam in poskuša presegati in
NADVLADATI Zemljo, ugonablja sebe in vse okoli sebe.
LE NEKAJ DUCAT LJUDI VODI NAŠ SVET
Zemlja ni postavljena za to, da bo nekaj ducat ljudi nadzorovalo. Ne!
Zemlja je postavljena in darovana za to, da bo nekaj ducat ljudi spremenilo nadvlado, se
sprostilo in umirilo in prenehalo RAZMIŠLJATI o nadzoru, nadvladi in pokoritvi ljudstva,
življenja in vsegá, kar povzroča trpljenje.
Zakaj nekaj ducat ljudi vodi vaš svet? Zakaj nekaj ducat ljudi ne spametuje ves svet? Zakaj
nekaj ducat ljudi postavlja in ukroji svet vašega življenja točno tako, kot si ga sam morda želi?
Preprosto zato, ker so v spominu in jih žene naprej le spomin nečesa, kar morajo popraviti!
Nečesa, kar so nekoč že zastrupili, že ugonabljali. Nečesa, kar je nekoč obstajalo in je
eksplodiralo in je zavrelo. In se ves čas ponavlja in obnavlja enaka zgodba, enak spomin.
Le nekaj ducat jih je na zemeljski obli, ki so nekoč, nekdaj uničevali svet, planet. Planet za
planetom, svet za svetom, življenje za življenjem, vstajenje za vstajenjem in se zataknili v
ta zemeljski planet.
Le nekaj ducat jih je ali vas je!
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Kaj pa ostali? Kaj pa ostali ljudje? Kaj pa ostale duše, ki so v zadnjih desetletjih ujete in
trpeče? Kaj pa duše, ki se ne zmorejo več poroditi, ki se ne zmorejo več obnoviti, ker si ne
upajo zopet vstopiti in morda moriti?
Čakajo na svoj konec, kot ga boste dočakali vsi tisti, ki si ne upate slediti točki srca.
SLEDITI MORAMO TOČKI SRCA
Kaj to pomeni?
To pomeni, da morate v sebi nadvladati strah. To pomeni, da morate v sebi zbuditi tisto
nekaj, kar je najbolj prav – ugasnite misli, začutite svet. Vaš svet trpi. Vaš svet boli. Vas
same hudo boli. Čemu?
Preprosto zato, ker ste daleč od srca, od zavedanja notranjega duhá. Preprosto zato, ker
ste pozabili poslušati sami sebe in ste padli v program nadzornega in vladnega človeka, ki
želi ugonobiti vse in vsakogar.
Čemu? Zakaj? Ko pa je energija večna.
In če v temu življenju, kar ga še imate, ne boste uspeli nadvladati sebe, nadvladati svoj um
in razum, da boste stali in obstali za svojimi čustvi, ki ustvarjajo dejanja, ki ne ustvarjajo
denarja, ki samo so, to kar so, boste nadvladali vse in vsakogar.
Negotovost je stanje nevednega. Negotovost je strah. Negotovost je spomin nečesa, kar je
nekoč že bilo. Negotovost je védenje spomina, ki ste ga nekoč zavestno ustvarili.
Spomin, ki mu bije zadnji dih. Spomin, ki teče v določenemu rebusu. Spomin, ki se ga zmore
preoblikovati.
MARS JE BIL ZADNJI PLANET, NA KATEREM SMO SE ZNAŠLI KOT LJUDSTVO
Zadnji planet, na katerem ste se znašli kot ljudstvo, je bil planet, ki je v vašemu osončju in je
izpraznjen. In je prazen in prhek, ker ste ga oropali.
Si lahko mislite, da je to planet, ki je najbližji Zemlji in kamor si želite ves čas vrniti.
Planet Mars je bil svet, v katerem ste se že marsikateri porojevali in mnogi se želijo
premakniti tja.
Luna je ravno tako planet življenja in vstajenja. Nekoč tako zelen planet je dandanes le
ruševina.
In planeti, ki so okoli vas samih, niso več to, kar so bili. So le opustošeni in opeharjeni.
Bitja človečanstva, nekoč lastnega vladnega zavedanja, so izničili vse in vsakogar.
Zato na planetih, ki so v vašemu osončju ni več zelenja, ker so ga izsekali in uporabili. Zato,
ker so ali ste presegali stanje lastnega boga. Ker ste hoteli biti Bog. In postal si kot človek
zelo ubog!
Sodobna tehnologija tedanjega časa je pripeljala do ugonobitve in izropanosti zemlje vseh
planetov, ki vas obkrožajo.
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In zato je Zemlja še zadnji planet, ki je še v koščkih ozelenel, ki je zelen, ki je živ. A ne za
dolgo! Ker zopet delate po enakem spominu, ker zopet ustrahujete drug drugega, ker zopet
želite nadvladati drug drugega. Ker zopet želite biti malomarni do vsegá in do vsakogar.
Čemu?
Mi lahko človek odgovoriš? Čemu želiš biti nekaj, kar nisi?
Zemlja izgublja lastni dih, izgublja lastno moč in počasi usiha. In bolj ko sekate zelenje, bolj
razpada dih življenja. Tako kot Zgoraj, postane tudi spodaj.
Ko življenje ugonobite, ko se dih zelenja izpusti, se prst v prah in skalo spremeni.
In zopet boš ujetnik lastnega stanja. In zopet boš nekaj, kar ne želiš biti. In zopet boš, kar si
nekoč že dejal – zopet boš ujetnik lastne populacije in lastnega znanja.
Negotovost se lahko spremeni v radost, v zavedanje. Ampak, dokler si človek NE BO UPAL
le biti v ravnovesju z življenjem, z zemljo, z dihom, z življenjem, s pticami, z vsem, kar je
gibajočega še stanja, bo še vedno v krču.
Negotovost je namreč strah, ki se zopet in znova ponavlja in obnavlja.
Nekoč je človek človeka ugonobil s tehnologijo, ki jo je že nadgradil. In zopet ste na istem
stanju! Iste zavesti! Tako kot v času Egipta in času Atlantide.
Ste v času sodobnega stanja, zato bodo zopet tuje civilizacije podale lastno moč nad vse in
vsakogar.
NEGOTOVOST SPREMENIMO V RADOST SAMO S STANJEM ČUTENJA
Negotovost spremenite v radost samo s stanjem čutenja.
Če bi vsak človek na svetu le sledil lastnemu srcu in ne sistemu, ki je lahko, do neke mere,
vsekakor dober in dobrodošel, ne bi skozi sistem nikomur škodoval, bi sistem v radost in
ljubezen sebe dal.
Človek, ki postavljaš steber za steber, ker služiš sistemu, ker hočeš cekin, ker hočeš denar –
se sploh zavedaš, da si lastna smrt za sebe in za vsakogar?
Postavljaš smrt, da dobiš denar, zaradi katerega postaneš ujetnik večnost večnosti spomina
lastnega.
Človek, vdahni in se ustavi!
Kaj pričakuješ?
Vprašaj se, kaj pričakuješ od življenja, od Stvarstva, od Stvarnika, od spomina, od vsegá,
kar prenašaš, saj si le energija, ki se skozi čip ujame nanj.
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KAJ POMENI ČIP, ČIPIRANJE
Čip je tako zlagan, tako zelo zlagan, da vam ga moram malo opevati.
Ko človek vstavi čip v sebe, postane ujetnik robotiziranega znanja in valovanja.
Kajti, človek je koda, ki se jo zmore ujeti in jo obnoreti. Postaneš robot. Postaneš odvisnik.
Postaneš ujetnik vsegá, kar je moderno.
Modernizacija vas pelje v ugasnitev lastnega znanja, v ugasnitev lastnega védenja, v
ugasnitev lastnega čutenja, v to, da postaneš robot in hrana. Telo bo postala hrana za drug
za drugega. Postal boš človek človeka dnevnega jeda.
Jedli boste drug drugega. Predelovali vas bodo v hrano, kajti druge hrane ne boste imeli.
Človek, se sploh zavedaš, da se moraš postaviti na lastne noge, da se moraš postaviti in se
izraziti in ne spati?!
Človek, se zavedaš, da si že skoraj robot? Robotizirano stanje pa ujame tvojo dušo, tvoja
čutenja, tvoja valovanja in vse, kar si.
In tudi, ko človek prične razpadati ali ga póje drugi človek, bo kanibalizem postal vsakdanja
stvar, dokler ne bo padel zadnji človek, kot bo padlo lastno vaše drevo. In tedaj boste postali
znova pomešani in ujetniki vsegá.
Preveč vas je, dragi moji, in tega se zavedate vsi. Vendar, tako se je odločil človek! Človek
se je odločil, da na planetu Zemlja je preveč ljudi.
Kako si drzneš sploh pomisliti, da je res temu tako?
Kajti, če bi imeli čustva, če bi imeli lastno stanje čutenja, bi vedeli, da je za vse in za
vsakogar dovolj prostora, dovolj zraka, dovolj vode, dovolj ljubezni za vse in za vsakogar!
In da je planet Zemlja dovolj velik planet za točno toliko duš, za točno toliko ljudi, za točno
toliko življenja, dreves, narave in vsegá, kar je izbranega in odposlanega nad vas.
Vendar, izgubil si se! In postal si negotov, ker ne vidiš daleč. Ne vidiš, kaj prehaja nad teboj!
Nad teboj prehaja lastni človek, ki te bo pojedel, ki te bo iztrebil, ki te bo čipiral, ki te bo
pregnal.
Kako preiti iz vsegá tegá?
Zelo preprosto! Ker je vse program.
Samo zbudi se!
Samo poglej okoli sebe in pomisli, po čem hrepeniš – po svobodi!
Pomisli, po čem hrepeniš – po času!
Pomisli, po čem hrepeniš – po dotiku!
Še pomisli – na ljubezen.
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Še pomisli – nasmeh, misli, na radost, na povezanost, na igrivost, na tiste stare čase, kjer
ste se igrali kot otroci, brez robotiziranega stanja. Kjer ste bili s čustvi povezani. Kjer ste bili
s čustvi enostno ene celote, kjer ste pripadali, kjer ste čutili, kjer ste se izražali, kjer ste
povedali.
Kaj pa danes?
Ne upate si govoriti, ker vas kaj hitro premaknejo neznano kam.
Želite biti ujetniki sodobne družbe zato, ker to dopuščate, ker to kupujete, ker to preprosto
sprejemate. Ker sprejemate nadzor, ker mislite, da je to samo program, katerega poznate.
Ne, dragi moji. Spomnite se.
TEHNIKA: KAKO SPOZNATI, DA ŽIVIMO V PROGRAMU (posnetek 35:29)
Zaprite oči in z mislimi pojdite globoko vase. In v vas se bo zbudil
otrok, radost, smeh, igrivost.
Točno to je energija, ki nadvlada negotovost.

Misel usmerite v predel pleksusa in nižje, tako,
nad popkovnim delom, v predel med
pleksusom in popkovnim delom je prostor
vsegá. Prostor radostnega, najnižjega. Prostor
smeha in ljubezni, ki se nadgradi preko srcá
navzgor in se izraža skozi grleno čakro, skozi vaša
usta, skozi vas same.
Mislite, da se motim?
Nikakor ne, saj smeh ne morete nadzorovati, tako kot ne morete nadzorovati duše, ki se
joče ali kriči!
Točno to je stanje vaše moči. Točno to je tisto, s čimer nadzorujete, NADZORUJETE vse in
vsakogar.
Spustite in se začutite! Sprostite se in se razveselite.
Ko boste dojeli, da je misel prelita nad čustvi in nižino, boste dojeli, da ste v programu, ki
ste ga nekoč že poznali.
Slednji se povezuje s podzavestjo, v ozadju, in točno to je stanje, v
kateremu zmorete pogledati in vedeti, kaj vam sledi.
Kaj vam sledi, ker ste že dajali to skozi. Ker ste prestopali že to fazo in to
zavedanje.
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NAJPREJ JE POTREBNO NADVLADATI STRAH
Premalo je meditacija. Premalo, dragi moji.
Ko meditacija odpove, ko je duhovnost prešibka, da bi spremenila svet, ker je v manjšini,
ker je preveč strahu prisotnega, morate najprej nadvladati strah.
Takrat pride meditacija ali povezanost notranjega duhá šele na površje življenja živega.
Takrat v življenju podate na vrh prav to, kar ste. In takrat ne obsojate. Takrat sledite
intuiciji. Takrat se premaknete. Takrat se postavite. Takrat stojite. Takrat se ne bojite.
Ker to je trenutek resnice, ko sprejmete in ste zreli za lastno vstajenje, za konec in za
začetek nečesa novega.
Zakaj mislite, da so prerokbe žive?
Samo zato, ker se vse giba v spominu in ker imate spomin podan v življenje, da ga
preoblikujete. Zato se ve, kaj vam sledi. Zato se ve tisočletja naprej. Zato, ker ste se odločili,
da boste svoj poraz spremenili.
Poraz pa je vaš strah, ko SI NE UPATE biti to, kar ste, ko SI NE UPATE vstati in se izraziti, da
želite svobodo, da želite ljubezen, da želite spoštovanje pripadnosti!
Ko ste se izgubili v svetu ujetosti! Pehali ste se za denar ves ta čas in postali ste ujetniki
denarja – nečutnega in osiromašenega.
Skozi denar ste hoteli nadvladati nad drugim. Ste hoteli biti močnejši, ker ste ga morda
imeli preveč. Hoteli ste še več.
Hoteli ste hišo, luksuzno hišo, skozi katero bi izražali lastno moč, da ste več vredni od
nekoga, ki spi v zabojniku ali od nekoga, ki spi zunaj na ulici.
Čemu? Vas to dela srečne?
Nikakor ne! Dela vas poražence! In v stanju, v kateremu ste se znašli, vam bodo papirčke
preprosto odgnali proč, ker vam bodo hoteli odvzeti denar in ga postaviti le v virtualni
stadij, v stanje ali v stadij, skozi katerega ne boste več videli ničesar.
In ga ne boste več imeli. Ker, če ne boste pridni, ker, če ne boste ubogljivi, če ne boste
PROGRAM, vas bodo pojedli. Bodo ugasnili vse, kar ste.
Torej, prehajate v stanje, kjer je potrebno IZSTOPITI iz te ujetosti, iz te negotovosti. In
negotovost bo razpadla, ko boste preprosto pričeli čutiti in si priznati, kaj vas dela res
srečnega.
Kaj si želite? Ne virtualni svet!
Kaj si želite? Da bi vas imeli radi.
Kaj si želite? Da bi vas ljubili.
Kaj si želite? Da bi se vas dotaknili.
Kaj si želite? Da bi vas pohvalili.
Kaj si želite? Da bi vam priznali, da ste naredili nekaj dobrega.
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Kaj si še želite? Da bi dejali: »Na tebe sem ponosen!«
Ampak, to so dejanja!
Ko znotraj stojijo čustva, ne modernost, ne sodobnost, povlecite se nazaj, stopite korak
nazaj in poglejte v naravo. Poglejte v ptice, ki so svobodne.
Delajte to, kar si želite – ne to, kar drugi pričakujejo od vas. Ne delajte tistega, kar oni
pravijo, da je prav! Delajte tisto, kar vi čutite, da je prav.
In prav to vam bo privabilo nasmeh na obraz. In prav to vam bo dalo radost in stabilnost.
In tedaj boste začutili, da ste to, kar ste. Takrat boste dihali z življenjem. Takrat boste
vedeli, da je vsak korak, ki ga naredite, pravi korak. Da je vsak korak stabilen korak, da je
vaša moč in vaša zmaga.
Vi ne tečete le na to življenje!
Vi tečete, da se izteče življenje na Zemlji točno tako, kot ste si zaobljubili, da boste
spomine spravili v harmonijo, v čutenje, v ljubezen, v stanje, na katerega bo duša ponosna
in se jo bo osvobodilo.
Vaša duša je namreč shramba spominov. In zaradi nje, zaradi vsegá, kar imate znotraj
sebe, ste postali to, kar ste.
In ko boste zadnji spomin nje same spremenili v enakopravno čutenje, kot ga čutite znotraj
sebe, v temu življenju, boste postali enako tisto ali tistemu, kar ste nekoč že bili.
In tedaj se nad vami odpre portal. Takrat se nad vami odpre energija svobode. To ni smrt!
To je tisto, čemur lahko pravite: »Pravi prerok!« Ampak, to ne izbirate sami. To je način
življenja, da postanete, da veste.
In takrat podajate na površje ali naprej vsa stanja višje zavesti. In takrat vam ljudje sledijo,
ker postanete luč od luči, ker postanete ljubezen, ker postanete vzor, ker postanete mati
ali oče vsem in vsakomur.
In to je to – tako zelo preprosto in tako zelo zmagovalno!
Zakaj bi se izgubljali v temu zadnjemu popotovanju? Zakaj? Čemu? Ko pa ni potrebe!
ČAS KARANTENE JE ČAS, DA POGLEDAMO RESNICI V OČI
Sedaj, ko si v karanteni, sedaj, ko so uspešno zaustavili tok denarja, tok življenja –
pripravljajo se za udar, pripravljajo se za napad, pripravljajo se za čiščenje človeštva.
Sedaj, ko si sam s seboj in svojo dušo, v lastni celici lastnega zajčnika, lastnega čebelnjaka,
lastnega kotička, imaš čas, da pogledaš resnici v oči.
Poglej si v oči in si priznaj!
Ali si ponosen nase, da si to, kar si? Ali pa si zlagan in zaigran?
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Poglej v sebe, globoko v sebe in si priznaj – vse do sedaj – ali si izpolnil v življenju vse tisto,
po čemer si hrepenel? Ali si zadovoljeval le potrebe drugih, da si jim ugodil in jih pomiril?
Prav to ti da težo, da si to, kar si! Da si postal, kar si! In prav to je teža, vrednost in TVOJA
LASTNA MOČ, da izstopiš in pogledaš sam sebi v srce.
Ali želiš nadaljevati v tem tempu in v tem programu? Ali pa izstopite iz tegá.
Ne sprejemajte vsegá, do česar vam ni! Ne sprejemajte!
Ker prav tukaj je ta zatič, zaradi česar si znova živ in zaradi česar lahko znova ne boš živ.
Vedi, da življenje se ne konča tukaj in sedaj, ampak teče naprej. Življenje po življenju se
šele v razcvet poda, ko se fizično izživi in popravi in pokrpa spomin, zaradi katerega si bil
poslan.
Zavedaj se, da je neskončnost lahko končna, ko zmoreš nadvladati lasten strah.
Bodi drugačen! Bodi to, kar si! In izparelo bo vse, česar se bojiš.
Negotovost bo odšla stran, ko boš pričel pluti skozi življenje. Ne skozi besedo, ampak skozi
dejanja!
Ko te nekaj žene stran, se zavedaš in ozavestiš, da te je prav tega najbolj strah. In zopet te
žene in žene in žene. Žene te z razlogom! Izpusti in se dvigni in sestopi naprej.
Ne razmišljaj, kaj bo! Pluj!
Ne postavljaj si točk! Ne zabijaj si klinov, da si boš tlakoval pot, ampak pojdi! Pluj! To je
življenje!
In tedaj šele se boš zavedal svojega vodstva, svoje ekipe, svojih pomočnikov.
Ko boš najbolj negotov, ko boš najbolj neuk, ko boš najbolj vedel, da ne veš nič – tedaj boš
prosil milosti. In jo dobil!
Tedaj nastopi tvoje vodstvo, tvoja ekipa tvojih Svetlobnih bitij, ki te pelje, točno preko
različnih poti, do točke lastne zmagovalnosti. Zmagovalec si, ko ne vidiš nič! Zmagovalec si,
ko čutiš in si to, kar si.
In tu pada duhovnost!
Kajti, duhovnost pravi: »Služi mi! Moraš biti to, kar hočem!«
Sodobna duhovnost ni to, kar ste!
Ampak, pomisliti morate na to, kaj so stari modreci dejali?
Nič niso veliko dejali, ampak so le modro, iz sebe na površje dali.
Kaj so dali?
Sebe! Svoja vedenja in svoje modrosti!
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Veliko modrecev je podalo različna znanja skozi različna tisočletja. In vedno znova radi
berete in prebirate in pravite: »Pa to je tako resnično. To tako zelo stoji!«
Ja! Kaj pa vi? Kaj pa vaše besede, vaša znanja, vaša vedenja, vaša energija? Kaj pa od vas
stoji?
Da gledate drug po drugim, da se izmikate drug od drugega, ker vam odbije zadnja ura, ker
vam raztrosijo virus, ker vam dajejo napačne informacije? Ker vas zapirajo v karantene? Ker
vas ožarčijo? Ker vam dajo na površje vse tisto, kar oni hočejo in želijo.
Dragi moji, negotovost nadvladajte z zavedanjem, da sledite svojemu čustvu, da sledite
točno tistemu, česar vas je strah!
Kajti, tedaj se soočate z resnico. Z resnico, ki je nekoč že bila! In je bila zmotna. In ji je ali ji
bo odbila zadnja ura zadnjega časa.
Vedeti morate, da je negotovost le stanje izgubljenega čuta.
In v času vaše karantene ali v času, ko hočejo nadzorovati in ujeti vas pomeni, da vas bodo
ugasnili točno toliko, kot boste samo-misleči. Torej, misel bo zopet rušilna!
Če pa boste stali za svojim čutenjem, vam ga bodo skozi čipiranje nadzorovali.
Torej, nikoli in nikdar ne dopustite, da sodobno stanje nadvlada vas. Ampak, rajši se
premaknite in izrazite, kaj želite in to tudi dobite.
TEHNIKA: KAKO OČISTITI STRAH, NEGOTOVOST, NAŠ NOTRANJI JAZ IN NAJTI MIR V SEBI
(posnetek 56:17)
Ko želite najti mir v sebi, samo pomislite na
to, da se zavedate možgana.
Misel usmerite v to.
Ali čutite pritisk v glavi?

Vdahnite sveži zrak skozi nos in začuti se, kako se zarotira znotraj v glavi.
Glava ali možgan postaja vedno bolj lahkoten. Vedno bolj čist. Vedno bolj bel.
In v nekemu trenutku se energija misli prične spuščati skozi grlo.
Obdržite misel na grlu.
Znotraj grlene čakre se začuti včasih kot kakšen cmok. Točno tam je
ujetost neizražanja.
Zavestno držite energijo na tem cmoku ali grlu.

In nato se počasi, počasi prične spuščati v pljuča.
Zato s počasnim vdahom – ko vdahnete skozi nos, boste začutili, da sploh ne gre več v
možgan, ampak v pljuča.
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In energija se spušča vedno nižje, vse v predel rodil.
Ti organi se čistijo, izpirajo in v središčni točki vaginalnega toka ali moškosti, se energija
prične vrtinčiti, ker se izteka in čisti se usedlina znotraj vas, ki je kot strah ali negotovost
ujetnica vsegá.
Samo spustite energijo, da negotovost ali usedline se stekajo ven iz vas.
Vdahnite novo energijo. Novo življenje. Vdahnite veter. Vdahnite življenje. Vdahnite srečo.
Vdahnite celovitost. Vdahnite sebe in svoje želje. Vdahnite radost.
Vse ostalo naj kot teža jo morda veter izpusti ali pa jo zemlja v življenje pretoči.
Sedaj se čuti znotraj lahkotnost, praznina brez usedline.
Če se čuti še usedlina po nogáh, samo pustite in opazujte proces, kjer notranja energija
počasi, kot prasket, usedlino ujetosti od sebe podá.
Počasi se spušča po notranjosti nog navzdol in jo ne vodite, ampak ste samo v stanju
ljubezni in sprejemanja.
Ali čutite mir?
Ali čutite življenje?
Ali čutite, da ste to, kar ste?
Milina. Toplina. Steber ponosnega jaza in lepega obraza.
In točno ta energija je energija, ki jo sprejema čutenje in jo čut v sebe spusti, da se na vaš
obraz prikrade vedno bolj toplina in milina.
To je prva stopnja v koraku védenja in zavedanja, da znova postajate to, kar ste, v svet
življenja, v kateremu ste. Prav skozi to energijo zmorete prenesti mir in harmonijo na
planet Zemlje in obstoja.
Ne bojte se svojih napak! Ne bojte se lastne negotovosti. Bodite ponosni, da ste, to, kar ste
in da iz sebe delate več kot zmorete ali mislite, da ste.
Kadarkoli vas bo nadvladala panika, negotovost, občutek tesnobe, se spomnite energije
tega trenutka in jo vdahnite v možgan in jo vdahnite skozi sebe v nos. In se bo energija
ujetosti razbremenila in svežina bo počistila vaš notranji jaz.
Tedaj boste vedeli, da je nad vami še Nekdo, ki vas ima neizmerno, ne morem uporabiti
besede RAD, ampak, ki diha, čuti in trpi in Ga boli, kadar ni ljubezni skozi večnosti. Nekdo
Zgoraj, kot Izvor, je v enaki energiji, kot ste ta trenutek lahko le vi, čisto sami.
In prav s tem občutkom, se Bom v temu času od vas tudi poslovil.
Poskušajte v sebi ohraniti ta mir in ga znova nadgraditi iz trenutka v trenutek, iz časa v čas,
iz večnosti v večnost. In zagotovo bo nasmeh preplavljal vaš obraz.
Lepo, lepo pozdravljeni.
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DRUGI DEL: VPRAŠANJA IN ODGOVORI
Najprej iskreno in toplo pozdravljeni.
Moje imenovanje je preprosto le Jorgovanski Vladni mož. Tako Mi pravijo ali Me opevajo.
Glede na situacijo, v kateri Smo se znašli ali ste se, bolje rečeno, znašli vi, kot ljudje, ne kot
Mi, nekako Bitja iz Ozvezdnega časa in prostora. Tako, da kar izvolijo s prvim vprašanjem, kar
na površje.
»V prvobitu ni denarja. In iz tega so izhajali tudi v skupnosti Ubuntu, kjer naj bi delali tri
ure na teden. Mnoge študije naj bi dokazovale, da ima skozi takšen način življenja, lahko
vsak vsega dovolj. Takšen sistem naj bi bil v nasprotju z vladnim sistemom. Zanima me, ali
je morda to prihodnost Slovenije ali celega sveta?«
To je podlaga, ki ste jo nekako odprli že iz časa Templjarskega obdobja. To je nekako tako kot
država znotraj države. Na enaki način so pričeli tudi Templjarji v zgodovini nekako svojo
postavitev – svoje želje in zahteve, svoj denar in oblast so skupaj združili v eno celovitost.
Skupaj so v osnovi pričeli postavljati eno postavitev, v kateri je kot skupnost, kot komuna
sodelovala ali bila postavljena. Vsekakor bo prihodnost mnogo drugačna, kot jo poznate
sedaj.
Ampak, ne zato, ker si bi jo izbirali sami, ampak zato, ker je peščica ljudi na svetu tista, ki je
že v desetletju vnaprej postavila svoj plan, svoje zahteve, svoj ultimat, kako bo krojila in
ukrojila svet, ali Zemljo ali planet.
Vsi ostali pa so nekako v ponižnem času tudi sodelovali, živeli in ponižno služili sistemu, v
kateremu ste.
Bodočnost, vsekakor, nikakor ne bo takšna, kot jo poznate sedaj!
Tudi svet bančništva se bo morda ali pa močno preoblikoval. Ne Bom dejal, da bo to prišlo
iz danes na jutri, bo pa iz pojutrišnjem na pojutrišnji. Tako zelo na hitro bodo poskušali
nekako ukloniti svet. Tako, da, določen denar bo preprosto izginil neznano kam. To Smo
govorili že kar nekaj časa nazaj, v nekemu časovnemu zaporedju ali obdobju.
Vendar, bodite pozorni.
Določene države, kljub vsemu, ne bodo ugasnile denarja zato, ker ljudje ali ljudstvo tega
ne bodo želeli.
Določene dežele se bodo postavile za to, da bodo zmogle postaviti svojo lastno oblast,
svoje lastne zahteve, svojo lastno identiteto bodo nekako ustoličile. To je vaša skupna
zmaga.
Vendar, Slovenci – morali boste sebe izražati! Kar že govorimo ali opevamo, spodbujamo in
potiskamo vas že približno nekaj let naprej. Druge vam ne bo!
In vsekakor, na koncu koncev, znate sebe skrivati v komuni, skrivati in zakrivati pred
tistimi, ki bodo hoteli narediti genocid nad vsemi vami.
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Ne Bom dejal, kateri čas to bo. Ampak, bo pa tako, v zelo zelo kratkemu času. Ne bo nekaj
let! Bo pa v nekaj kratkih tednih udarilo nad vse vas! Udarilo z zahtevami, ki jih bodo hoteli
kar vriniti v vaš skupni projekt življenja.
Zato bodite budni, bodite ustvarjalni, bodite kreativni, bodite predvsem usmerjeni v smeri,
da si UPATE postaviti zase. Le to vam bo postavilo življenje v prave smeri. Drugače boste
polzeli nekam, kar bodo hoteli drugi.
In komune, vsekakor bodo zrasle.
Tudi ta postavitev te deželice ali tega kraja je izjemna, ampak je tudi složnost, solidarnost in
predanost ali povezanost, ki jo na koncu koncev, človek pravzaprav potrebuje.
Nekaj takega bo nastajalo kot znotraj države v državi, na mnogih področjih. Ampak, tako
kot da bodo zakrite skupine, ki bodo hotele preživeti in živeti. Tako, da, v smeri takšnega
razmišljanja je to zelo modra in pametna pot.
Vendar, za takšno pot morajo biti ljudje zreli. To je proces, skozi katerega se znati postaviti.
Ampak, znate tudi postaviti marsikomu določene meje. Tako, da, kar pogumno naprej!
»Govorili ste o denarju kot o pohlepu. Kaj pa denar tistim, ki jim predstavlja preživetje?
Kako so lahko svobodni v sistemu, kjer si z denarjem kupujejo hrano in plačujejo
najemnino? Zaradi karantene se je mnogim ugasnil dohodek in spremenilo življenje. Ali
naj sledijo zaposlitvam oziroma, kaj bi vi svetovali?«
Zelo močno in modro vprašanje! Jaz Bom dejal tako:
Se spomnite, ko Smo že pred nekaj leti obveščali, da vas bodo hoteli opehariti in da vam
bodo poskušali ugasniti denar, ki bo izginil neznano kam.
Če dobro pogledate skozi zgodovino nazaj, skozi čase nazaj, boste videli isti vzorec, isti
spomin. Ista preteklost se znova ponovi v sedanjosti, da jo zmorejo preoblikovati.
To, ugasnitev in stiskanje, pripelje in vas pelje v revolucijo, v udar. In to je tisto nekaj, kar
vas zna popeljati v udarni val. Vsekakor, če boste molčali, če boste se držali, tako kot sami za
sebe in dejali: »Ja, kaj pa lahko naredim?«, bodo drugi odločali o vas.
Morate biti združeni. Morate biti enotni.
In tisti, ki niso za enotnost, naj se odmaknejo. Izpustite jih. Pojdite skupaj v ciljno točko. Le
tako boste pognali čas, spomin, ki ga boste preoblikovali in ustvarili novo energijo lastne
zmage.
Denar je vsekakor pohlep. Ampak zato, ker ta denar teče že v čas izven zemeljskega
dometa. Na zemeljskemu planetu se je spomin le nadgradil.
Če boste dobro pogledali celotno sliko, po svojemu spominu, boste videli, da se vam ves
čas zgodba ponavlja. Borba za obstoj! Borba za vero. Borba za denar. Borba za življenje.
Borba za čas. Borba za prostor. Borba za kraj. Borba za ljubezen. Borba za preživetje. Borba
za obstoj. Itd., pravite. Tri pikice.
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Ustavite čas. Vdahnite in pomislite: »Kaj vidite?«
Program. Program, hologram, ki so ga ustvarili drugi skozi misli. Misli, njihove, so vodile skozi
milijonska leta skupek energije, v katero ste vstopali in skozi to ste prešli do točke, kjer ste
postali to, kar ste.
Jaz v danemu primeru ali v dani situaciji bi vam svetoval takole:
Denar potrebujete, a vam ga bodo zmanjšali na minimum. Se spomnite, ko Smo pred
daljšimi, daljšimi, daljšimi meseci ali kratkimi leti govorili, da vam bodo spravili dohodek na
enotno vrednost, da bodo pokojnine vse poenotili pod pretvezo, da denarja v sistemu ni.
To pomeni, da prehajate v čas, v kateremu vam bodo dali, kot bodo ONI hoteli, da jemljete
ali uživate.
Vem, vas razumem. Težko je, če ni denarja, če ni službe, če ni obrata!
Ampak, morate vedeti, da ste vstopili v čas revolucije, v čas sprememb, v čas nove dobe, ki
jo popravljajo skozi zgodovino in je to čas, ki se pokriva s časom iz drugih planetov, ki so jih
zrušili in v zemeljskemu času ga preoblikujete.
Zato bodite enotni!
Denar boste še imeli, ampak nekaj malega. Ampak, le toliko ga boste imeli, kot ga boste
dopustili, da ga boste imeli.
Me slišite?
KOT BOSTE DOPUSTILI, da ga boste imeli!
Jaz vas ne ženem v revolucijo, ker bo prišla sama. Jaz vas ne nagovarjam k udaru, ker bo
udar prišel sam.
Jaz vam le prišepnem: POSTAVITE SE ZASE! IZRAZITE SE! Ker druge postavitve več ne bo.
Ne bo popravnega izpita! Ker, če se življenje v tej strukturi nadaljuje, v petih letih življenja
na Zemlji več ni!
Torej, dobro Me poslušajte!
SODOBNA TEHNOLOGIJA PELJE H KONCU ŽIVLJENJA NA ZEMLJI. Zato mnogi bežijo in si
postavljajo drugje, na drugih planetih, življenje. Torej, tisti, ki so najbolj premožni, bežijo
na Lune in vam postavljajo rušilni val Zemlje. Zopet popravni izpit!
Če ste modri, Slovenci, združite se in zahtevajte postavitev. Vendar, bodite pripravljeni, da
zna vojska udariti po vas! Kajti, vlada, ki jo imate, je odraz ljudstva, je odraz zrelosti
ljudstva.
Mislim, da Sem vam odgovoril! Sem! Zakaj ste tu, kjer ste!
Pazite to!
Nekatere države bodo zavestno obdržale denar, ampak pod krinko čipiranja! Torej?
Redke bodo dežele ali države, ki bodo ostale. Vse, ki bodo šle v smeri ugasnitve denarja,
bodo takoj zatem šle na čipiranje ljudi. To pa je vaš konec! Ampak, pospešeni konec! Z
nadzorom 5, 6, vse do 9G tehnologije, kjer Zemlje več ni!
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Torej, 5G je nadzor in uboj. To je vojno orožje. To je smrt vsemu, kar na Zemlji stoji!
Zato ne dopustite, da vam vzamejo denar! Zato NE DOPUSTITE, da vas strpajo v zaprte
kletke. Zato ne dopustite, da se ugasne vaša svoboda izražanja!
Če dobro gledate tok življenja vidite, da tečete v domino efektu.
Vse, kar Smo v petih letih ali malce dlje napovedovali, se je združilo v takšen tok, kjer gre
dogodek za dogodkom.
Ampak, Jaz Bom dejal:
Bravo karantena! Ker ste se zbudili, ker ste se ustavili in ker ste pripravljeni na lastno zmago!
Zapomnite si nekaj:
ZNA BITI TEŽJE, KOT JE KDAJ KOLI BILO! Ampak, znate iti skozi, ker se boste postavili in se
končno zenotili.
Denar v določenih deželah bo preprosto izginil, ker je vse že postavljeno v naprej.
Tam, kjer je sodobna tehnologija, kjer hitijo s postavitvijo 5G tehnologije, je konec tegá,
kar imate. Je konec in bo konec – ne samo svobode, ne samo življenja, ampak obstajanja.
Zapomnite si to!
Ne dopuščajte, da vam uničijo popotovanje! Ne dopustite tegá!
Kar se tiče denarja, kot ste Me vprašali, bo enotna vrednost nečesa simboličnega, a le za
kratek čas. Potem bo tako udarilo naprej in se razvijalo, kot boste dopuščali vsi na
zemeljski obli.
Jasara. Izvolijo.
»V tem obdobju krožijo informacije o nevarnosti virusa COVID 19. Ali je to program ali
resnica? Je res tako nevaren? Kako dolgo bodo ljudje še množično zaprti pod pretvezo
njihove varnosti, saj želi mladina na ceste? Kakšen je vaš pogled na vse to?«
Jaz Bom dejal tako:
COVID, kot ga imenujete, 19, pomeni, da je bil že v 19. letu v velikemu porastu. Vendar so ga
nekako skrili ali zakrili za določenimi virozami.
Ampak, vedite, da v Sloveniji je že bil mnogo prej od tegá, kar je sedaj. Poskusno! Stresili so
ga nad vas. STRESILI! Kar pomeni, da to ni prišlo iz človeka na človeka, ampak so ga posuli
preko različnih naprav, ki vam nekako prekrivajo nebo. Tako zelo preprosto!
In morate vedeti, da imajo mladi prav!
Vi, zreli, zaustavljate proces, ker si ne zaupate. Ampak, kakorkoli že, na koncu se boste
združili.
Virus, Bom dejal, bo ostal med vami. In to je samo krinka. Je umetno razvit v laboratoriju,
že nekaj let pred tem. Ta je namenjen za genocid človeštva. Ga bodo nadgradili oziroma je
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že nadgrajen v večih različnih fazah. In to ne pomeni, da utaplja le pljuča, ampak, zaradi
pljuč, zaradi ne proizvajanja kisika, se ustavljajo organi in na živo pričnete lahko razpadati.
Ampak, COVID 19 je le pikica ali trohica od tegá, kar bodo šele stresili med vas. Zapomnite
si to!
In bolj, ko bo sodobna tehnologija nadvladala vse vas, vas bodo POMORILI, vas bodo
UGONABLJALI.
Zato vam svetujem, ne da bi vas ščuval, vse, kar govorim in opevam, se nekje zagotovo tudi
snema. Zato lahko izpostavim Lanjuško zelo zelo na udar! Ampak, morate vedeti, da če se ne
boste združili, če se ne boste zelo na hitro odzvali, se boste kesali.
Če vam prepovedo, da se smete družiti, vedite, da to pelje samo v nadgradnjo. V nekemu
vmesnemu času vas bodo za kratek čas izpustili, da bodo preizkusili, kaj so v temu času
NAREDILI! DA BODO PREIZKUSILI, KAJ SO V TEMU ČASU NAREDILI.
Bodite pozorni!
Nato bodo postavili cepljenje. Vendar, cepljenju se bo večina prebivalstva pravzaprav
uprla. Zato vam bodo vzeli kri kot testiranje. Skozi odvzem krvi pa bodo na daljavo, preko
valovanja, vplivali na vaše telo.
Le kapljo krvi potrebujejo na sodobno tehnologijo, da lahko vsakega posameznika
nadvladajo, ugonabljajo ali, dobro Me poslušajte – NA TEJ KAPLJI KRVI LAHKO VSTAVIJO
ČIP, ki ga pretočijo preko valovanja, preko vašega makro deleža ali mikro deleža, naprej v
vaše telo.
Zato NE DAJAJTE TESTIRATI SVOJIH KRVI ZA COVID 19, če ste modri! Ker oni bodo
množično hoteli vašo kri. Sledite toku!
Ko bodo hoteli čipirati, ko bodo hoteli cepiti, bodo hoteli preventivno vzeti kri. Ne dajajte
tegá, ker boste podpisali lastno obsodbo. Na to bodite pozorni!
Nič lepega vas ne čaka! Ampak, znate zmagati! Z zedinjenostjo boste se postavili naprej.
Znate nadvladati tudi ta virus.
Bodite pozorni!
Tam, kjer je sodobna tehnologija, bo virus nekako le umetna faza za to, da bodo ujeli vas.
Zapomnite si to! DA VAS BODO UJELI.
Če bi bil COVID19 tako zelo smrtonosno nevaren, nihče ne bi bil na ulici. Še manj pa, da bi
postavljal kakršnokoli sodobno tehnologijo.
Ampak, ne samo, da postavljajo sodobno tehnologijo. Pripeljali so vojsko in postavili zasede,
postavili postavitve, s katerimi bodo rušili drug drugega. Ne človek na človeka, ampak
ljudstvo nad ljudstvom.
Zato bodite pozorni. Bodite budni. In ne dopuščajte, da vas COVID19 ustavi v izražanju, v
svobodi. Kajti, če boste tukaj popustili, je dobro, da se varujete, je dobro, da se postavite
nazaj, je pa dobro, da se izrazite! Zakaj?
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Ker drugače bo le še težja nadgradnja, kjer vas bodo omejili, da se znotraj v domu ne boste
smeli več družiti, da se boste držali proč, drug od drugega. In bodo razbili družinske celice
in vezi.
Bodite budni in bodite vztrajni! In bodite pogumni!

»Ves čas poučujete ljudi: »Poglejte si v oči in si priznajte, da ste to, kar ste.« To pomeni, da
ste temelj oziroma ste trdni in pripravljeni na to, kar prihaja. Ljudi so prestrašile določene
napovedi, ki so bile že podane iz vaše strani. Vse skupaj izgleda kot, da bo prišlo do udara.
Lepo prosim, povejte nam, kako se postaviti, združiti, saj ljudje govorijo eno, delajo drugo.
Bom zelo provokativna, saj sem prepričana, da Slovenci zmoremo stopiti skupaj v trenutni
situaciji, ki ste jo tudi napovedali. Dajte nam smernice, kako združiti in zediniti ljudi. Mnogi
pravijo, da so na podlagi Laninega govora pustili službe in se odmaknili. Kako bi
komentirali vse to?«
Najprej, da se dotakneva Lane. Kdaj vam je Lana osebno ali zasebno ali v javnosti izpostavila:
»Pustite službo in bodite na zraku!« Nikakor ne! Jaz tega po spominu, kar gledam in
pregledujem, nikakor ne vidim! Je pa res, da človek razume kot razume. Je pa res, da če
boste malo bolje pogledali na situacijo, boste videli, da je prišel čas, v katerem boste
dejansko prehajali v točko, kjer boste množično ostajali brez službe.
Če ste pustili službo in ste se postavili za nove cilje, nič napák, nič narobe. Ste imeli
poguma. Ampak, stojte za svojimi dejanji! To je dejstvo!
Tako kot ne smete skakati levo in desno, kajti, to vas izčrpava. In skozi izčrpavanje
izgubljate sami sebe. Ne veste več, komu bi verjeli, komu bi sledili, koga bi poslušali, komu bi
se predajali, komu bi se podrejali.
Dragi moji, kaj smo delali zadnjih, več kot deset let in mnogo več? Kaj smo delali?
Učili smo se. Gradili smo se. Sestavljali smo se, da pridete v točko lastnega stebra!
Kaj je lasten steber?
Lasten steber je stati za seboj. Prvo kar je – čutiti sebe. Začutiti iz sebe in narediti iz sebe
najboljše od najboljšega! Ne razmišljati, ampak začutiti!
Ko dobite upor, odvrat od službe, od poslovanja, od tega, od onega. Morda od partnerstva,
morda od prijateljev, morda od sodelavcev, morda od česar koli. Kdo vam pravi, da bodite
skupaj? Odmaknite se, če čutite upor! To je prvo in zlato pravilo!
Se spomnite, kaj Smo vas vsa leta učili?
Morate pričeti poslušati sebe! Kako poslušati sebe? Dati ušesa na pladenj? Ne!
Začutiti sebe! Si priznati resnico, kaj si upate in kaj si ne upate! In šele tedaj, ko boste s
srcem in z dušo stali za tistim, kar čutite, vas bo Nebo peljalo v smer vaše lastne zmage ali
osvoboditve. In nič prej!
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Kajti, misli vas lovijo v spomin. Misli vas dajejo v hologram. Misli vas dajejo v ujetost
pajčevine Zemlje. Misli so energija zavedanja in razmišljanja. Je karma. Je popravni in
vedno znova popravni izpit.
Se spomnite, leta nazaj in še nekaj mesecev nazaj, ko Smo sproti, vedno znova dejali:
»POTREBNO JE STATI ZA SEBOJ!«
To pomeni, da čutite sebe. Ko čutite sebe, veste kdo ste, veste kaj ste in veste zakaj ste.
Šele tedaj postanete enostno Zgoraj in Spodaj. Kajti, to je prva stopnja, prvi trenutek, v
katerem se povežete in v kateri postavljate ena celovitost. In to je tisto, kar vi rabite. To je
tisto, kar vi porabite.
Bodite pozorni!
Ko človek s prstom kaže na nekoga, da odgovarja, ste otročji, zato, ker niste zreli! To delajo
nezreli otroci, ko ga zasačite pri žvečenju, pa pravi: »Nisem jaz! Nisem jaz!«
No, in Mi smo vas nekaj časa pustili same. Mesec ali dva.
Ko Smo pogledali po realnemu stanju, vas je le peščica obstala in stala za tem, kar Smo vas
učili in vas NAUČILI biti to, kar ste.
V temu času ste skakljali – levo, desno, sem in tja. Nič napák! Ampak, hodite nazaj.
Vaša moč vaše zmage na vsakem področju je STATI. STATI in OBSTATI v svojem centru.
Centru! Središču! Ne z besedami! Ampak, z dejanji, dragi moji! DEJANJA so tisto, kar vas
postavlja.
Ali se spomnite, kolikokrat Smo vam opevali: »Prišel bo čas, ko boste morali izbirati med
različnimi bitji, ki se bodo spuščala med vas.«
To niso duhovi. To niso duše. To niso rajni. To so bitja tujih civilizacij, ki bodo prešla med vas,
dragi moji. To je še faza, ki jo še niste čisto okušali. In to je faza, ki jo imate nad seboj. Ne
skrite satelite, ampak plovila, ki so med vami.
Kako boste izbrali, če boste prvega videli in dejali: »U, ta je naš! Jaz vzamem tega. Se
pridružim temu!«, če ga ne boste začutili? Izdajali boste drug drugega. Izdajalci boste samega
sebe.
Ustavite se! Ustavite in pričnite opazovati svet okoli sebe. To je prvo spoznanje.
Drugo spoznanje – priznajte si, da stanje kot je, je tako kot je.
Tretje spoznanje – sprejmite ga.
Četrto spoznanje – spopadite se s strahom. Strah je samo spomin nečesa, kar je že nekoč
bilo in česar vas je strah.
Česa vas je najbolj strah? Bolečine.
Česa vas je najbolj strah? Smrti. Bolečine telesnega stanja, predno bi odhajali. Prehajanje.
Česa vas je strah? Neznanega.
Dokler imate telo, boli. Ampak, telo je energija, ki se ujame na frekvenco zemeljskega diha.
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Ste brali zadnjo knjigo Laninega peresa – BOŽJO?
Še enkrat jo preberite, dragi moji. Berite knjigo za knjigo. Stavek za stavek. To so kode. To
so rebusi. To je vaša zmaga, vaših spoznanj.
Dragi moji, sprejmite dejanja in stojte za njimi, ker čas je svetá vladar.
In bodite pozorni.
Nikoli in nikdar s prstom ne kažite na drugega, če ne razumete, če niste slišali. Velikokrat si
človek prevede tako kot želi slišati.
V mesecu ali dveh se več kot polovica vas samih, ki ste tukaj v skupini, sploh ni slišala.
Ali veste, s čim ste se ukvarjali?
Z obsojanjem! Obsojanjem, da Smo vas zapustili. Sram naj vas bo!
Kdaj vas je nekdo, ki se toliko let trudi za vas, zapusti? Ima to kakšen smisel, da vas zapusti v
najtežjem trenutku? Ali v približevanju najtežjega trenutka? Ga ni!
Torej, ne obsojajte, če ne vidite realne slike, če ne vidite niti svoje lastne sence! Niti
samega sebe, ko se pogledate v zrcalo ali v lastne oči.
To je osnova duhovnosti!
Kajti, duhovnost ni nič drugega kot vračanje, sestavljanje k prvobitu. Prvobit pa tako, kot
milijonkrat še pred tem, je samo, da ste in postanete to, kar ste že bili. To, kar imate v
spominski noti, v shrambi Zgoraj, tisto najboljše, to ste bili vi! In s tem se boste soočili!
In točno to je tisto, skozi katerega boste lahko zmagovalno prehajali domov.
Naj bo naslednje spoznanje, spoznanje vas samih, da ste iskreni za sebe. Kajti, vsak
posameznik živi svoje življenje. In vsak posameznik je pomemben košček v mozaiku
celovitosti. In vsak je najbolj pomemben in briljanten.
In, v času, v kateremu ste, boste še kako zelo potrebovali, da boste stali za seboj.
Ne se obešali na nekoga. Ne s prstom kazali na nekoga! Ne zahtevali od nekoga.
Ampak, če bi bili res tako zgrajeni kot mislite, da ste, bi čutili, da stojimo za vsemi vami.
Kajti, vpeti ste v matrico, v Njeno matrico, ki jo je postavila sama, ko je šla skozi razkroj. In se
vrnila nazaj v vsemi spoznanji, da bi vsem vam, ki ste ostali tu, kjer ste, olajšala stanje
prehajanja. Kajti, svoboda pride šele tedaj, ko se zavedate, zakaj ste popotovali in da ste se
skozi popotovanje tudi spametovali in skozi to postali ljubezen.
In mi Smo Ljubezen. In Mi stojimo za vsemi vami. Ampak, vi se odpenjate od mreže in
skačete kot zajčki sem in tja in iščete nekaj.
Ničesar ni okoli vas! Vse je v vas!
Ko v sebi najdete mir in ko ga boste našli, ko se boste sestavili in postavili, boste čutili vse
Nas. Verjemite. In takrat boste lahko razbrali vsa bitja, vso povezanost z Ozvezdji, z
fizičnimi ozvezdji. In tedaj boste vedeli, da ste to, kar ste in da ste zmagovalno vzdignili
rokó.
Jasara.
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»Na primer, da imam v telesu čip, katerega želim izničiti z električnim tokom in pri tem
umrem. Kaj mi sledi?«
Morate vedeti, da elektrika sicer nevtralizira čip, ki je fizičen, ki je nekako energija
zgostljivosti. Če vaše srce pri oprijemu elektrike zdrži, da se resertira in se na novo požene,
ste zmagali. Ampak, morate pred tem najprej pokuriti 5G stolpe. Potem pa se igrajte s svojim
življenjem.
Ampak, znate marsikaj dobrega narediti. Več vam ne morem pomagati.
»Kaj pa otroci? Kako jim olajšati šolanje na domu, saj so vsi kar malce zgubljeni, osamljeni,
otopeli? Kaj nam lahko še poveste v zvezi s šolskim sistemom? Kaj nas čaka? In kako lahko
učitelji in starši še pripomorejo, da si otroci opomorejo?«
To, kar so naredili, je nekaj, kar Smo že napovedovali. Ampak, to je samo poskus nečesa, kar
šele bo. To je nesprejemljivo, kar delajo vašim otrokom!
Ampak, ker starši DOPUŠČATE, da vaši otroci sedijo od jutra do večera za ekranom in se
trudijo z nalogami in s študijem ali učenjem, je nezrelo od vas zato, ker sprejemate sistem,
takšen kot je!
Zato, ker na vsakem koraku poslušamo: »Ja, kaj naj bi pa naredili?«
Ja, kaj naj bi pa naredili? Če bi se vsi uprli in ugasnili računalnike – ja, kaj bi pa oni naredili?
Vidite! Prične se v poslušanju. V slušenju. V služenju. V suženjstvu.
Vi ste sužnji. Nič drugega! Vi ste sužnji lastnega programa! Zato, ker si ne upate biti
svobodni. In to, kar so otrokom naredili, je utopija. Je uničenje otrokovih celic in hkrati
raziskovanje otrokovega možgana, kako funkcionira.
To je test na tisto, kar šele pride! Ja? TO JE TEST NA TISTO, KAR ŠELE PRIDE!
In v šole, v šolski sistem, preko valovanj, preko frekvenc bodo nadzirali, manipulirali,
ukrojili, ugonobili in mnogo otrok tudi ugasnili.
Torej, to, kar so naredili, je samo testiranje, kako funkcionirajo stvari, ki so si jih oni
množično zastavili.
Zato bi vam dejal, dragi starši, če ste modri, prepovejte šolanje na takšno razdaljo. Ko bo
primeren čas, jih boste dali v šolanje, če ste modri.
Poskušajte jih slišati, ko se izražajo. Tudi vi ste utrujeni.
Vendar, nekateri starši ste predani in imate čas in voljo, možnost ali moč, da lahko sedite z
otroki. Lahko sedite zraven računalnika in jim razlagate. Ampak so redki!
Ampak tudi vi postajate sprogramirani, kajti skozi to testirajo valovanja na možgan in skozi
kamere vam secirajo vaša zrkla, vaše zenice, vaš program.
Če boste dobro pogledali, ko se približate ekranu, se čuti vibracija.
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Tam, kjer je 5G se naredi kepa okoli računalnika. In prav to vdihavate. Govorim o zelo
preprosti strukturi. O vdihavanju nano delcev, mikro delcev, ki jih človek ne vidi, vendar
telo zaznava.
In prašino prahu programirajo in VAM GA VSTAVLJAJO v celice, ki se utapljajo zaradi
prevelikega izpuščanja kisika, da bi se telo hladil, DA BI SE TELO HLADIL.
In to pomeni, da boste prešli v solzenje telesa. In skozi to v pregrevanje in ohlajanje hkrati,
kar je faza mrtvecev. To fazo vam bodo umetno povzročili, ki jo dosegajo in po kateri
postopajo trupla. Trupla se zasolzijo in vodo iz sebe izpustijo. In to vam bodo naredili skozi
programiranje.
Zato ne dopuščajte, da vaši otroci usihajo pred računalniki, zato ker služijo sistemu.
Tisti, ki so modri, ki imajo denar, bodo pobegnili iz planeta Zemlja na drug planet in se skrili.
Ali pa se vkopali v globino Zemlje. Ali, Bom popravil, SO SE ŽE in na Zemlji hodijo le njihovi
dvojniki.
Torej, zbudite se in se glasno izrazite. In ne dopuščajte, da na šolah in v šoli, v kakršnih koli
institucijah, da so pokrite s 5G tehnologijo, ker to vas bo ugonobilo. Predvsem tudi otroke.
Jasara.
»Skupine proti 5G so v času karantene množično pisale pisma, naslovljena na vladni vrh.
Ali bodo dosegle svoj namen?«
Podkurit 5G. Stolpe spraviti z obličja in bodo slišali vaša pisma.
Jasara.
»Kot kaže, je človek ujetnik lastnih misli že skozi celotni obstoj. Je to program nekoga ali
nečesa? Zanima me, kako se iz tega izviti? Nam lahko podate rešitev, kar po korakih?«
Zelo preprosto.
Prva zmaga ali pot k zmagi ali prva stopnička k zmagi, da Bom pravilno prevajal je, da
opazite.
Če ne vidite in ne opazite, ne morete ozavestiti.
Ko ozavestite, se ustavite in poiščite vzrok – kaj je vzrok tem mislim, temu programu?
To sprejmite. In pričnite poslušati, ali je to tisto, kar vi čutite, da je pravo. Če ni pravo,
izničite.
Ne z meditacijami! Meditacije so energija REHABILITACIJE.
Fizično odstranite vse, kar ni dobrega! Ne pobijajte ljudi! Ne mislite na to! Ampak strukture,
ki niso dobre za vas.
Odstranite računalnike, če vidite, da sevajo. Odstranite vse nadzorne točke. Odstranite
vse, kar je slabega.
Morda boste na začetku malce težje odstranjevali tisto, kar leti nad vami. Ampak se da.
Poiščite, kje imajo stolpe za programiranje vremena. Kajti, skozi to tehnologijo programirajo
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skozi delčke, ki jih skorajda z očmi je nemogoče videti, a nekateri jih, kljub vsemú, zaznavate.
Skozi to programirajo vaše misli.
Pazite to!
Obstaja tehnologija, ki je tako kot zvočnik, kot mikrofon, ki na določenem valovanju
govori, kot bi, na primer Jaz govoril in vam programira frekvenco. Vaša frekvenca je tako kot
pajčevina, če si predstavljate in v to pajčevino se lovijo delčki, misli, torej nekoga, ki
programsko, na primer pravi: »Uniči se! Uniči se! Uniči se! Uniči se!«
In če vam nekdo na nekem valovanju ves čas odgovarja ali govori, se boste znotraj odzvali
in se boste uničili.
Torej, si predstavljate, da ste, kot bi vaše laske, lasišče obrali in vaše lase postavili ali položili
in iz njih sestavili mrežo, pomeni, da skozi to mrežo vi lovite insekte. Insekte, na katere ste
slišni in odzivni.
S sodobno tehnologijo vas bodo prav skozi to programirali in vam govorili, da boste ubijali,
da boste uničevali, da boste izdajali, da boste uničevali drug drugega, ne da bi se tega
zavedali. Kajti, postajali boste roboti oziroma, saj že skorajda ste.
Bodite pozorni!
Šele, ko se ustavite, ko si vzamete čas in slišite in vidite, boste lahko spremenili in bili
odbojni.
To pomeni, ko vidite, dekodirate, kajti, ko razumete, pade energija v drugo valovanje in v
upor. In takrat je pomembno samo to, da se vi izrazite, izražate, spregovorite. Kajti, to je
odbojna frekvenca.
Kaj kmalu boste spoznali nove tehnologije. In nekateri jih bodo videli kot pajčevina, kot
tanki laski, ki sevajo in pokrivajo nano tehnologijo.
Bodite pozorni!
To je enako, kar ste že nekoč, nekdaj spoznavali in dajali skozi. In to je tisto, na kar bodite
pozorni.
In šele takrat, ko boste to zaznali, čutili in vedeli, da to ni vaše, da to niste vi, boste lahko
naredili spremembo, ker se boste uprli in sami sebe razbremenili.
Jasara.
»Ljudje, ki vam sledijo, so očitno razdeljeni na več skupin. Ali se bodo sploh kdaj poenotili v
skupnem cilju in zavedanju?«
Ali veste, kdo se grupira in se odmika?
Tisti, ki nimajo skupnega cilja oziroma bolje rečeno, tisti, ki mislijo in razmišljajo, kako bi bilo
najbolj varno za vse in za vsakogar preiti do točke neke postavitve ali svobode.
In zopet, povezanost ni v občutju. Tu ste se izgubili. Če bi čutili, bi dejansko vsak glas štel,
vsak glas bi bil dobrodošel. Vsak bi bil nekako tisti, ki bi se izrazil in postavil.
Tako, da, Jaz bi, na vašemu mestu, nekako bil v cilju, v ciljni točki. In ljudje se vam bodo
približali. In ljudje se bodo povezali.
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Boste videli, nekaj posameznikov bo naenkrat priletelo na cesto. In če jih boste takrat, v
tistem trenutku podprli in stopili ob njihov bok, boste postajali vedno močnejši in močnejši
in najmočnejši.
In točno tisto, česar vas je najbolj strah, točno s tem se boste soočili in na koncu
zmagoslavno vzdignili roko. Sem prepričan, da se boste združili.
Le v srcu bodite povezani. In to je vaša zmaga!
Jasara.
»Zanima me, kolikšna je kritična masa ljudi v Sloveniji, da bi bili slišani. In, ali je mogoče z
zlatimi daritvami nadvladati Temo, ki vlada znotraj posameznika?«
Vsekakor se morate zavedati, da določene energije vsekakor doprinašajo, prebujajo in
zmagujejo.
Ampak, težava je v tem, ker zlatih daritev ne uporabljajo vsi, ker ne valovijo na isti
frekvenci, da bi se združevali, da bi se zlili in da bi jo vdahnili.
Bomo zlate daritve potresli naokoli. Jih Bomo zgradili. Jih Bomo najprej pripravili na bazo
človeka.
Kaj to pomeni?
Vsako daritev, ki jo želimo ali jo pripravljamo, jo pripravimo skozi Njeno maternico, skozi
Njena rodila, skozi Njen temperament, skozi Njo Samo, da jo spravimo na vibracijo
zemeljskega življenja.
Kajti, če jih Mi pripravimo in postavimo, jih ne doseže niti ena fizična živa oseba in so
neuporabne. To pomeni, da bi morali za vse Slovence vašega časa narediti posebne daritve
in jih spraviti v stanje preko Njenega Telesa. Ne morete si predstavljati, kakšno delo je to!
Ne morete si predstavljati, ko se pripravljajo daritve že nekaj tednov ali dnevov v naprej.
Običajno se pripravljajo več mesecev.
Vsekakor se Bomo potrudili in Bomo našli neki skupni jezik med zemeljskimi bitji in med
Nebeškimi bitji, da ne uporabim kateregakoli drugega izraza.
Morate vedeti, da se bo ljudstvo spojilo s temi daritvami šele tedaj, ko bodo v srcu začutili
iskro, da stojijo za seboj!
To pomeni, da čutijo sebe.
In kdaj pridete v takšen stadij množično?
Ko pade bolečina na vsakogar. Ko se oseba znajde v ujetostnemu toku. Takrat, ko ne gre
več, se v njemu zgodi upor. Kajti, na upor je nagon.
Nagon pa je tisto, kar je prva in edina energija, ki je pristna, ki dela brez razmišljanja,
ampak impulzivno. In s to energijo se lahko edino le povežejo in spojijo zlate energije.
Koliko število ljudi potrebujete za en takšen glasen, slišni tok, da ste slišani?
Vam lahko prišepnem le toliko, da, toliko kot bo ljudstvo zrelo, jih bo vlada slišala.
Sedaj imate enako stanje kot je ljudstvo.
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Saj veste, če bi bili ljudstvo bolj budni, bolj pristni, bolj tukaj in sedaj, bi bil tudi njihov vrh
drugačen. Ampak, ker eden drugega niti niso pripravljeni slišati, se bodo slišali šele tedaj,
ko bo prva bolečina razjedla vsakogar.
Tako, da, bodite predvsem v zavedanju, v lastni stojnosti in v lastni zmagi. In vse ostalo
plujte, plujte, plujte.
Več vam ne Smem opevati.
»Vlada želi znanstvene dokaze glede 5G tehnologije. Ljudje tukaj nismo slišani. Zanima me,
ali se s tehniko spreminjanja programa karkoli doprinaša k pozitivni rešitvi?«
Zelo preprosto. Bom zelo provokativen in upam, da kdo koga ne bo klofnil po nekakšni ritnici
ali kam drugam.
Nekdo vas ne želi slišati, kar pomeni, da v temu postopku naredite tako, da boste slišani!
Če oni ne spoštujejo vas samih, da ne spoštujejo, da ne ustavijo proces nadgradnje, govori
o tem, da ste prodani. To govori o tem, da boste morali biti ali zavihati svoje rokave in
stopiti in prevzeti dejansko nadzor nad temi stebri sami, če boste hoteli v miru živeti. To je
dejstvo!
Ali vas oni slišijo? Ne, nočejo vas slišati, ker so že pred leti podpisali določen pogovor,
dogovor in dobili tudi denar. Prodali in šli vse mimo zakonodaje. Ampak, ker ste vi
sprogramirani, ste pridno postavljeni, korak po koraku!
Ampak, tako pač je!
Vse je pot nekega zorenja. Vse je pot nekega nadzora. Vse je pot nekega toka.
Tako, da zaupajte si in upajte si.
»Kaj pa Oče Vsegá pravi na virus, ki naj bi pomoril večino ljudi? Je to virus, s katerim se
soočamo že sedaj in naj ne bi bil ozdravljiv? Kaj poreče na to?«
Virus bo nadgrajen!
Vse skupaj pa je nekako le krinka ali začetek nečesa, kot vstopanje v novi poseg svobode
človeka.
Morate vedeti tudi to, da je to le proba, poskusni del, katerega so postavili ali usmerili.
Virus ostane v telesu, ker se potuhne. To je pravzaprav tako, kot cepljenje, ko dobite nekako
v sebe določen virus. S cepljenjem ali s cepivom vam vnesejo v telo prav proces tega dela, da
telo navidezno ostane odporno, hkrati pa tudi bolehno.
Tisti, kateri so nekako preboleli virus, so navidezno preboleli, kajti virus ostane v
notranjosti, tako kot cepivo. In to pomeni, da se samo pretoči in shrani nekam, v določen
prostor.
Ob določeni frekvenci se znova prebudi.
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Zato bi svetoval, da delate močno na imunskemu sistemu. In predvsem, da ste budni.
Budni, postavljeni in odprti.
To pomeni, da opazujete, kaj vam bodo še zagodili.
To ne pomeni, da živite v strahu, ampak V OPAZOVANJU!
Ko boste videli in dojeli, da vse bolezni, ki so prišle nad vas, so laboratorijske. Da vsi virusi
niso mutirali, niso se postavili ali nekako skristalizirali iz nič, ampak v vaših laboratorijih je
pomembno, da od vas dobijo informacijo krvi.
Zato bodo v nadaljnjemu toku zagotovo, zagotovo želeli vašo kri, kot za testni delež. Ne
dajajte jo! Zakaj?
Zato, ker bodo preko testiranja krvi nadgradili vse skupaj in podali informacijo in se igrali z
vašim zdravim delom energije, hkrati pa skozi vso strukturo, ki jo ima kri v sebi. To pomeni,
da karkoli bodo naredili na tisti kaplji krvi tam, se bo preneslo in programiralo k vam.
Tehnologija razvoja, ki je v nekakšnemu razcvetu ali skorajda že v nekakšnemu vrhu ali v
vrhuncu, boste prišli do točke spoznanja, da je to le košček nečesa, kar postavljajo.
Bodite pozorni, bodite budni in bodite nekako samooskrbni.
Ta karantena, ki so vam jo postavili, je pravzaprav le preizkus postavitve, da vidijo, kaj so
naredili in kako so nekako svoj projekt nadgradili.
Virus, ki bo pokončal ali nekako izčistil veliko ljudstva, namreč bo izpeljanka iz tegá, kot
nadgradnja, z določenimi preoblikovanji in bo hitro rastoča. To je nekaj, kar so že spustili
med vas ali med ljudi. Vendar, vedno znova bodo posuvali vas in skozi to nekako prehajali v
stanje pljučnega diha.
Zato bodite opazujoči. Opazujte. In videli boste, kaj in kako.
Namreč, v vseh zgodovinskih obdobjih, ko se pričnejo prelomnice oziroma so se pričele
prelomnice, so se vedno pričele, tako kot Smo že pred časom opevali: »Ko se bodo zvezde
postavile druga nad drugo, se odpre vse od vsakogar, je čas velikih, gromozanskih
sprememb!«
To, kar so vam naredili, je začetek njihovega napada na vas, na ljudi, na človeštvo, na
življenje. Zato ne padite v to, da boste nekako sebe lahko izvili iz tegá, ampak budite budni!
Opazujte, če boste delali na sebi, na močnemu imunskemu sistemu, se bo telo sámo
ubranilo in uravnovesilo. Le dovolj kisika morajo imeti celice, da se regenerirajo in vsaka
bolezen pade!
Sodobna tehnologija pa vam bo povzročala, da se bo v celicah pričel izgubljati kisik.
Se spomnite časa nazaj, ko Smo dejali, ko Smo se malce v šali pošalili in vam dejali: »Več kot
boste imeli teže, več boste podihali zraka, več vas bodo opeharili in več vas bodo oskrunili
po finančni strani, ker vam bodo hoteli kisik zaračunati.«
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Vendar, v to fazo vstopate, zato pravi čas odreagirajte! In vedno znova bodite korak pred
vsemi ostalimi!
Karantena ni bila tako zelo slaba, ne samo zaradi bolezni, ampak zato, ker vas je prisilila se
ustaviti. Glejte to iz pozitivne smeri!
Skozi to ste se ustavili. Skozi to ste umolknili. Skozi to ste pogledali in slišali. Skozi to ste šele
polovili čas, ki se je izgubil neznano kam zaradi tempa življenja, ki ste ga gnali.
Zato bodite pozorni!
V temu času boste marsikaj še videli, doumeli in sprejeli. Vendar, pod linijo končne ali
zaključne točke boste dojeli, da veliki preobrati se vedno delajo na nekake polna števila.
Na nekako dvajset let vam vedno znova nekaj zagodejo.
In čas, v katerega ste že vstopili, je čas, ko vam bodo hoteli postaviti novo dobo nove
tehnologije, novega nadzora, ki pelje lahko v vojno stanje, če ne boste pravi čas budni,
odreagirali, se izrazili in se zenotili. Tako, da, bodite budni in postavljeni.
»Kaj pa tehnologija IMP? Tehnologija vojnega orožja? Naj bi šlo za elektromagnetno
pulziranje, s katerim naj bi vplivali na segrevanje Zemlje. V kakšni meri je naš planet tega
že deležen?«
Hvala vam za vprašanje.
Vsekakor, če boste spremljali in boste nekako v koraku, se pravi, v budnemu stanju boste
videli, da kar se dogaja z vremenom, ni realnega, ker vas hočejo pripeljati do točke, da
hrane več ne bo.
Kar pomeni, da po eni strani zvišajo temperature, da se Mati Narava prebudi, takoj, v
naslednjemu trenutku jo shladijo, da Narava ugasne.
Igrajo se z vami!
Če se igrajo z Naravo, se igrajo tudi z vami! Vsakemu normalnemu, ki je buden in stojen, je
to nekako vidno in razumljivo.
Le ljudje, ki spijo, vedno znova pravijo ali razmišljajo, da je, pač, Mati Narava! Mati Narava ni
več Boginja. Bog je človek, sam po sebi, ki se je odločil biti bog ali nekako ubog.
Vse skupaj nekako meji že na norost! Kajti, če pogledate stanje, realno stanje, boste videli,
da Zemlja že nekaj desetletij ni več to, kar je bila. Zadnjih pet let oziroma šest let pa
intenzivno, vsaj v vašemu okolju, namensko uničujejo vse in vsakogar.
Ko bodo prišli do točke, da bodo podrli zadnje drevo, ko bodo prišli do točke, da bo padla
zadnja bilka iz vas, ne bo več nič za vas!
Kaj boste počeli? Kaj boste jedli? Kaj boste uživali?
V razvoju tehnologije je tehnologija zasnovana. Hočeš nočeš sprejeti, je izbrisati 90procentov človeštva na planetu Zemlja, 10-procentov človeštva pa dokončno zlomiti in
zasužnjiti in na njih delati eksperimente na tujem planetu!
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Mnogo človek ne ve, ker noče videti, ker noče sprejeti, ker mu zdrava pamet tega ne da
vedeti, sprejemati ali razumevati.
Ko bo človek sprejel, da niti Zemlja ni več to, kar je bila, da je razpokana na večih koncih in
krajih, da le še val atomske energije pripelje do razpoka Zemlje, se boste zbudili in udarili
nad vsakogar.
Ampak, zakaj šele tedaj?
Zato, ker SPITE, ker NOČETE videti, da je vse na Zemlji plansko postavljeno!
Marsikdo Nas sovraži, ker pravi: »Zakaj nisi pozitiven? Zakaj nisi Lana pozitivna? Zakaj opevaš
same slabe dogodivščine?«
Ja, kaj naj vam pa opevamo dobrega, če ste v slabemu stanju, ker ste tik pred izbrisom
dobrega!
Prehajate namreč v obdobje štiriletnega preobrata. Ali bolje rečeno, ste že v njemu!
Štiriletno obdobje je ciklus, v kateremu se bo vse preoblikovalo.
Namen nekaterih bogatih in vplivnih organizacij, ki delajo zdravila je osnova za to, da je na
Zemlji tako, kot je!
Druga najpomembnejša organizacija je vera in religija, ki se ima za bogove.
In vse skupaj se združuje in prepleta v nadzoru.
Od kod mislite, da vam prehaja misel na to, da nekoga ugonobiti, da nekoga izstreliti, da
nekoga izbrisati?
Njihov plan je izničiti Evropo! Izničiti vse, kar je kontinent. In tisto, kar bo preživelo
zajarmiti, zasužnjiti ali dokončno izstradati.
Njihov plan je BITI BOG in dopustiti, da celica živi samo pri tistih, ki jim bodo oni dopustili!
Ampak, razvoj in tehnologija, gre tako zelo sunkovito naprej in tako daleč so prišli, da bodo,
tako kot Smo pred časom opevali, prišlo do vojnega stanja, ampak samo na določenih
koncih. Na določenih krajih, kjer bo vzplamtelo, ampak se ne bo razširilo na druge dežele
in po celemu svetu, kar imajo namen.
Kajti, njihove konice sevanja so narejene tako, da S SODOBNO TEHNOLOGIJO LAHKO
NADZORUJEJO JEDRSKO ENERGIJO. Nadzorujejo jedrsko sevanje in ga obdržijo v vajetih.
Zakaj mislite, vse to, da vam postavljajo s to sodobno tehnologijo?
Nič lepega ni! Zato vam prišepnem – bodite budni!
Sodobna tehnologija je že v takšnem razcvetu, da vaš možgan nikakor tega več ne sprejme.
Zakaj?
Ker vaš možgan ne more sprejeti, da se je nekdo odločil in vas želi izničiti, podjarmiti,
zasužnjiti ali izstradati! Kajti, to ni naravno!
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In v zelo kratkemu času boste, ne samo, da se boste zbudili in ozavestili, kaj vse je prešlo nad
vas, ampak, pričeli boste sprejemati, da je človeška norost prešla predaleč.
Ampak, vedno je upanje in vedno je zaupanje. Le združiti se morate in izraziti!
In skupna kolektivna energija, skupna postavitev, skupni korak, skupna misel, skupni
temperament zmore narediti velik upor, velike spremembe in velike odločitve.
Morate pa vedeti, da na eni strani so tisti, ki se pojavljajo, ki vodijo in ki so že postavili. Na
drugi strani pa ste vi kot ljudstvo, kot kupec ali prejemnik, da sprejmete ali zavrnete.
Ampak, težava pri vas je VEČNI STRAH. In ta večni strah, po izgubi, po IZGUBI doma, službe,
premoženja, dragih, sebe, navideznega luksuza, je nekako nično, ko se boste ozavestili, da
ste le vpeti v hologram.
Kaj si vi lahko mislite, da je vse, kar stoji na Zemlji, le ILUZIJA? Igra energij. Igra vibracij.
Si lahko mislite, da na Zemlji vse skupaj stoji zaradi frekvence zvoka, vibracije, ki male deleže
prašine skupaj drži.
Ali si lahko mislite, da je Zemlja samo projekcija vseh misli, ki so nekoč nastale, da bi se
preoblikovale?
In da je prava realnost čisto drugje, kamor vaš možgan sploh ne more doseči zato, ker je to
navidezni svet, iz katerega lahko ustvarjate vse. Imate neizmerno razsežnost in možnost in
priložnost postati to, kar ste nekoč že bili.
Tako, da, sodobna tehnologija pa je že tako ali tako prestopila vse meje zdravega razuma.
Jasara.
»Prijetno mi je bilo kramljati z vami. Bi želeli za konec še kaj dodati?«
Da ne Bom nekako predolgo prepletal, Bom Jaz še nekaj dodal. Nekaj, kar mislim, da je
pravega in na vašem mestu.
Človek je energija. Je misel. Je program.
Program je spomin. Spomin pa je živ, ker prasketa.
Zakaj prasketa v določeni vibraciji in na določeni točki, saj je obtežen?
Se zavedate, da vsak spomin vibrira glede na to, koliko ljubezni je bilo vstopajoče, dodane? In
to je impulz, da se spomin ali energija odlušči ali pa kot prašina razdeli.
Si predstavljate, da imate, prav zaradi tega, ker je bilo PREMALO IMPULZA stojnosti za
trenutkom, spomine ali delčke od vseh vas, obstoječe v tukajšnjem času, tukaj in sedaj?
To pomeni, da v temu delu, tega navideznega popravnega izpita, preoblikujete ali
postavljate na svoje mesto samo drobtinice spominov, kjer ste nekoč obtičali, ker ste bili
vpeti v program in ne v čustveni impulz.
Pozabili ste stati za čustvenim nabojem. Pozabili ste stati za tem, kar ste bili!
V temu delu bi vas rad opomnil ali spomnil:
Vedno se analizirajte!
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Ko gledate – vidite.
Ko vidite – ozavestite.
Ko ozavestite – sprejmite.
Ko sprejmete, je šele čas ali trenutek, ko sebe z analizirate, ali stojite z občutjem za tem!
Ali je to tisto nekaj, kar vi čutite? Ali je to tisto nekaj, kar si vi želite? In, ali ste res v
trenutku vi, čisto sami?
To je trenutek impulza, ko se drobtinica energije razbremeni, sprosti in zavibrira. In se tako
spomin, iz mreže zemeljske ujetosti ali membrane, izpusti in vas osvobodi. In to je
trenutek, v kateremu vi občutite mir.
Ali se spomnite – tisti mir, tista spokojnost, tista mogočnost, kot jo opevajo tisti, ko
prehajajo, ko odhajajo.
In to je tisti trenutek, ko vi sprejmete, ne samo sebe, ampak celotno stvarstvo, celotno
situacijo, celotno postavitev in jo napolnete z ljubeznijo, stabilnostjo in mirom.
In to je tisti premik, v katerem vi lahko delate spremembo programa, zavedanja, vsegá, kar
ste. Saj veste, le misel je energija, ki je obtežena, ker za njo ne čutite ali stojite.
Tisti, ki mislijo, da stojijo za svojimi mislimi v slabih dejanjih, oni tako ne čutijo. Zakaj ne
čutijo?
Ker se ljubezen v njih ne odziva! Ampak energija, kot prašina, tone v nižje polje nižje zavesti,
kjer so druga stvarstva, kjer je Tema, globina, globočina, bolečina in še marsikaj.
Tako, da, dragi moji, bodite v zavedanju in v občutju.
In ne obremenjujte se s tem, kaj kdo misli, kaj kdo razmišlja. Ampak, vedno se vprašajte –
ali besede, trenutki, spomini ali proces, ki je postavljen, da se pelje in izoblikuje, iz vaše
strani podprt ali pa samo je in pluje?
Bodite pozorni na en bistveni detajl!
Ko je spomin postavljen, ga vi vedno, VEDNO lahko preoblikujete. Ko se na ravni miselnega
procesa ljudje povežejo v enostni proces, v en skupni cilj, zmorete nadvladati, izničiti, ne
samo virus, ampak tudi temperament ljudi, ki niso to, kar hočejo biti ali mislijo, da so.
Torej, vsak trenutek ga lahko preoblikujete. Vsak spomin lahko preoblikujete. Vse imate v
lastnih rokah!
Ampak, spremembo lahko naredite šele, ko se ustavite, ko vidite, ko razumete, ko
sprejmete in ko začutite, ko daste naboj ljubezni, da nekaj nočete ali pričnete postavljati
drugačno energijo, vi lahko nadvladate svetu. Vi lahko preoblikujete svet. Vi lahko
nadvladate vse in vsakogar. Le masa je potrebna.
A po drugi strani, le en šibek člen, lahko popolnoma spremeni situacijo vsegá.
Kot na drugi strani le eden, drugače misleč, lahko vedno znova spreminja in ustvarja – ali mir
ali pa nemir.
Zato bodite budni! Zato bodite v trenutku, tukaj in sedaj. Na to bodite pozorni!
Lepo, lepo pozdravljeni.
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