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MOČ JUTRANJE ROSE 
Vodi: gdč. Lana Praner z Gospodi, 4. julij 2020 
 
Lepo, lepo pozdravljeni. Danes, ki je nekako tako energetsko zapolnjen in poln dan, Smo se 
uspešno povezali na različnih sferah in področjih. 
Najprej, za začetek, naj vam prišepnem, da je danes Meni ta čast pripadala in pripada v tej 
Energiji ali v tej usmeritvi, da Bomo lahko v toku tega današnjega dne in v nadaljnjemu toku 
uspešno postavljali, sestavljali in nekako preoblikovali vse skupaj v koncept ene celovitosti, 
ene energije – tako sonca, tako življenja, tako diha, tako utripa zemeljskega stvarstva, 
življenja Zemlje, Matere Narave, vode, utripa vsegá, kar je celovitost Energije ali 
popotovanja. 
 

Lepo, lepo pozdravljeni.  
Moje imenovanje je preprosto le Jorgovanski Vladni mož. Tako Mi 
pravijo ali Me opevajo. 
 
 
 

 
V današnjemu toku dneva je pravzaprav tematika, o kateri Smo le redkokdaj spregovorili, ali 
o kateri človek morda malce manj ve in vam Svet Neba tujega Stvarstva k vam poda – 
razkritja, odkritja, povezave, veličino, ki jo imate na dlani. 
 
MOČ JUTRA JE ČAS, V KATEREMU SE ČLOVEK HRANI 
 
Moč, energija rose jutranje, jutranjega diha je energija življenja ali celovitostnega vsegá. 
Vsakdo, v času jutranjega popotovanja ve, da v jutranjemu popotovanju človek začuti mir, 
začuti utrip, začuti, da čas stoji. In o temu Bomo danes govorili – o kaplji ali kapljevini 
jutranje rose. O njeni moči, o njenem preboju, o njenem življenju, o njenem popotovanju. O 
vsem, kar jutranja rosa je. In kar iz nje človek zmore razbrati, sprejeti in na koncu tudi 
postati. 
 
Moč jutra je čas, v kateremu se človek hrani. Takrat telo počasi sebe prebuja.  
 
Ste morda kdaj pomislili, da čas jutra prinaša ne le mogočno energijo naboja za celi dan, 
ampak energijo, ki jo črpajo in potrebujejo celice znotraj sebe, znotraj vsega kot celovitost, 
kot postavitev?  
Zato bi vam svetoval – v jutranjemu času vstopite na travo. Lahko ste obuti ali sezuti. 
Kakorkoli obračate, pomembno je, da se boste dobro počutili.  
Vstopite tako, da boste od daleč gledali na površino zelenja ali življenja. Vstopite tako, da 
boste v stiku z življenjem, z zemljo in zelenjem travnatih bilk. Pričnite hoditi z zavedanjem 
po travi, da ste del celovitostnega pola, da ste del celote in misli usmerite le v to, da ko 
stopate po travi, da čutite njeno polje. Njeno polje njenega diha.  
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Tako kot človek diha in dih potuje do neke točke, imate občutek, da imate ovoj kot balon, 
kot meh daha. In takšen meh na meh vsega živega sestavlja polje.  
 
Enako ima vsaka travnata bilka – svoj dih in svoj utrip. Sredi bilke, če boste z roko ali z 
dlanjo čisto na rahlo šli preko bilke navzgor, boste zaznali njen utrip, njeno bitje srca. Tako 
kot pri človeku, tako kot pri živali, tako kot pri vsaki rastlini, ima svoj utrip tudi travnata bilka.  
 
In ko zaznate ta utrip, ko se morda osredotočite na eno travnato bilko, boste zaznali 
njegov meh, meh zraka. Kajti vibracija utripa srca v travnati bilki oddaja vibracijo zvoka in 
hkrati tudi giba energijo okoli sebe. Zato je v jutranjemu času bilka bolj odprta, ker je 
spokojna.  
 
In v jutranjemu času, ko je bilka odprta, izgleda energija tako, kot bi bila v lotosovem 
cvetu. In zgornji del, nad bilko trave, izgleda tako kot čaša, kot vrtinec, kot spirala v 
njenemu dometu njene veličine.  
Manjša je bilka trave, manjši je dotik, manjši je utrip, manjša je spirala, ki se odzvanja 
navzgor. Glede na utrip srca. Višja je bilka, močnejša je moč srca, močnejša je vibracija, 
bolj je odprto zgoraj, bolj je jasna struktura energije. In to je tisto, kar se znova odzvanja 
navzgor kot membrana, kot tuljava.  
In bilka na bilko, glede na višino ali na strukturo same rastline, se različno, ne samo giba, 
ampak odebeljuje. Zato imajo rastline, kot so drevesa, močnejšo vibracijo, močnejšo 
strukturo te energije in je bolj stojna. Zato jo zaznavate kot steber stojnosti, ki je lahko 
identičen človeku samemu. Identičen je lahko živalski strukturi ali živemu bitju, ki je topel, 
srčen in ljubeč.   
 
Enako polje ali enako vibracijo imajo živali, ki ustvarjajo harmonijo, ki ustvarjajo mir, ki dajejo 
dobro za dobro.  
Zato imate na svetu, v postavitvi, tako kot plasti, nivoje življenja, glede na višino rasti same 
bilke ali drevesa. 
 
Zakaj je to tako zelo pomembno? 
Ker, do tam, kjer seže utrip daha drevesa, je najvišja točka, kjer zmore biti živo življenje 
vpeto ali ujeto. 
 
Kaj to pomeni? 
To je točka, od koder navzgor segajo duhovi, ki so vezani na življenje ali popotovanje 
zemeljskega stvarstva. Več ta trenutek ni pomembno. 
 
Drugo, zelo pomembno dejstvo je, da prav ta dih se povezuje na jutranjo roso.  
Kajti, od zgornje membrane, se pravi, vsaka rastlina ima svoj utrip, svoj tulec, kot svojo 
spiralo, ki se giba nad njim. Kot središčna os, če si predstavljate, ki se odpira v lotosov cvet 
in se naslanja drug na drugega in tako se ustvarja polje. 
V središču tega polja vsake rastline je nit ali središčna točka, ki se povezuje po rastlini 
navzdol v koreninico. Do točke, kjer sega koreninica ali do najnižje točke, se pravi, se konča 
njen razkroj. Torej, nasprotno polje, kamor se rastlina oziroma energija od rastline v 
posmrtno vstajenje poda. 
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Tako imate globino in tako imate višino. In to je točka, v kateri potuje človek sam. 
 
ENERGIJA VODNE SIRHARJUNE – DUŠE VODOVJA 
 
Zakaj je človek tukaj zelo pomemben? 
Zato, ker je sestavljen iz vodovja. In jutranja zora ali jutranje kapljevine, ki se nekako 
kristalizirajo po travnatih bilkah, je najmočnejša energija, ki jo človek v sebi ima, da se 
giba, da se pretaka, da se postavlja in je popolnoma identična tistemu deležu Vodne 
Sirharjune, torej duše vodovja, ki jo vsakdo v sebi ima. 
 
Človek se te duše sila malo zaveda. Vendar, če se miselno osredotočite na to, da je energija 
vodovja znotraj vas ali, bolje rečeno, to je energija, ko človek navidezno izdahne in konča 
popotovanje v življenju ali v nekakšnemu toku gibanja in telo oleseni. Po nekemu času, nekaj 
dnevih, popolnoma zasolzi.  In točno to solzenje, ki prihaja na površje trupla ali telesa, ki ga 
energija daha navidezno izpusti ali zapusti, je to energija Vodne Sirharjune ali vodne 
strukture. 
Ta je preko življenja vedno živa, vedno gibljiva. Kajti, brez nje ne bi bilo gibanja. Kajti, prav 
ona daje mehkobo, prav ona daje celovitost, celoto vsega, kar človek ima. 
 
Ampak, glej ga zlomka!  
Prav vodna struktura je tista, ki shranjuje zapis v sebe. In vibracija zvoka, vibracija ljubezni, 
vibracija sovraštva, vibracija nemoči, vibracija bolečine, vibracija predanosti ali vsegá, kar 
čutite, kar se čuti kot posameznik, se vedno oddaja v okolico prav preko Vodne Sirharjune 
ali duše vodovja. 
 
KAPLJICA JUTRANJE ROSE V SEBI SHRANJUJE VSE, KAR SHRANJUJE VODNA SIRHARJUNA 
 
Ko se človek v jutranjemu času sprehaja po travi, ki je morda malce višja ali pa malce nižja, 
ne glede na to, kakšne velikosti je, opazi na njej jutranjo roso. Kapljice, ki se bohotijo in 
lesketajo v soju jutranje svetlobe in je vsaka kapljica samostojna in gibajoča se. 
Ena kapljica jutranje rose v sebi shranjuje čisto vse, kar shranjuje Vodna Sirharjuna. 
 
Če se boste osredotočili na kapljevino jutranje rose in jo boste pričeli najprej le 
OBČUDOVATI, boste zaznali, da je, kot bi bila solzna, kot bi bila povoskana, kot bi bila 
gladka, kot bi bila odbojna v svetlobi vsakega trenutka. In jo zaznate kot čvrsto, kot 
stabilno, kot popolno. Po njej se lesketa mavrica. Mavrica jutranjega daha, jutranjega utripa, 
jutranje svetlobe ali sence. Vse se v njej lesketa.  
 
In ker človek se ne zaveda, da je takšna kapljevina hrana za Vodno Sirharjuno ali vodno 
dušo, ki TELESU prinaša mir, ki TELESU prinaša stabilnost, ki TELESU prinaša točno tisto, kar 
potrebuje, da je stojno, da je sfokusirano, da je celostno, da je čarobno. 
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TEHNIKA: HRANJENJE VODNE SIRHARJUNE S KAPLJEVINO JUTRANJE ROSE (posnetek 17:09) 
 
Ena kapljevina, če se boste posedli na tla in jo pričeli občudovati, boste začutili, da se v njej 
nekaj giba. V nekemu trenutku boste zaznali, kot da je kapljevina celostna, samostojna in 
znotraj, kot da se duh od duha giba. Zaznali boste notranjost njene napolnjenosti. 
 
Če boste v kapljevino dlje časa zrli in jo pričeli OBČUDOVATI, boste prišli v točko, v kateri 
boste zaznali, da je znotraj živa.  
In v tistemu trenutku boste misel usmerili v to, da vidite bitje duha znotraj kapljevine. In 
ko boste zaznali to bitje, boste zaznali, da je tako kot samostojni duh kapljevine.  
 
In v istemu trenutku boste znotraj sebe zaznali, morda do tedaj vam tuje bitje, ki se 
odbojno lesketa in je središče, središče Vodne Sirharjune. 
 

Zaznali boste znotraj sebe odbojno malo energijo.  
In tako kot boste v kapljevini zrli in občudovali morda to energijo ali bitje 
ali duha, boste istočasno zaznavali, kako se znotraj vaše Sirharjune, kot 
znotraj vaše velike kapljevine, pričenja gibati energija. 
To je prvi znak, da Vodna Sirharjuna sebe hrani. 
 

 
Dokler vaš možgan ne ozavesti, da je identičen vodni kapljevini, se ne bo zgodilo nič.  
Zato je pomembno, da OBČUDUJETE kapljevino, da ZAČUTITE kapljevino in naenkrat boste 
zaznali polnost kapljevine, ki bo aktivno pognala energije v gibanje in ki boste znotraj 
zaznali živo bitje, ki se bo odbojno odzvalo na vaše bitje znotraj vas. 
 
Naslednji korak, ki ga boste zaznali je, da se znotraj, v vašemu telesu nekaj lesketa.  
Enak odboj, kot boste videli v kapljevini, boste izgledali vi sami. Kar pomeni, da boste 
znotraj, v telesu, dejansko zaznavali stojno bitje, ki polzi. To je izjemno pomembno! 
 
Kajti, gibanje ali poganjanje te energije ali ozaveščanje, da ta obstaja, vam požene v 
gibanje energijo, ki je znotraj vsake celice.  
Vsaka celica ima vodno strukturo znotraj sebe in je tako kot bi bila celica povoskana, kot bi 
bila celica ovita v vodno strukturo in točno ta vodna struktura se enako zagiba okoli vsake 
celice. In naenkrat boste znotraj sebe zaznali, kot da se vsaka celica prične samostojno gibati. 
In znotraj vsake celice se prične poganjati energija prav tega vodnega bitja, ki je sestavljen 
kot celota iz mehurčkastega stanja. 
 
Zato naenkrat znate zaznati v sebi ali v svojemu telesu mehurčkasto stanje, mehurčkasto 
zavedanje. In to je točno tisto nekaj, kar je osnova za življenje in regeneracijo telesa. 
 
Če se vam energija po vodovni strani ne bo gibala, se bo celica upočasnila v gibanju, bo 
pričela biti bolj toga, kot bi bila zarustana, kot bi bila čvrsta in usahne, kot bi se presušila. 
Posledično se ne giba ta energija, se ne regenerira celica, se ne regenerira nekako organ, 
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tkivo ali karkoli drugega. In tako pride do zastoja, bolezni, do starikanja in do vsega tistega, 
najtežjega. 
 
In ne le to! 
Ko začutite takšno mehurčkasto stanje znotraj Vodne Sirharjune, misel usmerite na to, da 
pričnete videvati mehurčke znotraj sebe. Torej, misel usmerite v to, kot bi znotraj v telesu 
želeli videti posamezne mehurčke znotraj sebe. 
 
Takrat boste zaznali, kot da prične mehurček brbotati in rasti, kot bi vulkan nastajal iz 
mehurčka. In izgledalo bo navidezno, kot bi spirala iz spirale rasla in znotraj se središče 
prične aktivno odzvanjati. 
 
Tako boste v središču te vodne strukture zaznali center, iz katerega brbota energija. In tako 
boste zaznali, kako po nekakšnih nitkah teče vibracija navzven na vaše pore. Takrat boste 
zaznali, da iz por pričnete puhteti, kajti vsaka celica oddaja vibracijo navzven. In postajate 
oddajnik. Oddajnik za vse, kar ste. Oddajnik za to, kar ste. Oddajnik za mir, harmonijo.  
Ali pa iz vas preprosto prične na površje prehajati nemir, ki se razpusti. Vse stojne energije, 
bolečine ali ujetost, preprosto prehaja na površje in ven iz vas.  
Vsa energija, ki gre ven iz vas, se zliva v enako stanje Matere Narave. 
 
Bodite pozorni! 
Šele tedaj odprite oči in znova poglejte kapljevino na travnati bilki, ki ste jo imeli pred 
seboj. Če se je kapljevina razblinila in se odtekla, nič hudega. Pomislite, kam je odtekla in 
zaznali boste, kako je kaplja stekla navzdol, na zemljo in se počasi vpila v površje trave. 
 
To je izjemno pomembno, da vidite ciklus regeneracije – energije trave, energije življenja.  
 
Če vam bo lažje, se usmerite na to, da malce nižje opazite novo kapljevino. Torej, pojdite 
malce nižje, boste lažje zadihali s kapljevino, ki se je morda razpustila in se razlila.  
 
Tako se boste nekako povezovali kot z neko širino energije. In enako boste zaznali ovoj, 
kako se iz vas razpuhtela energija in diha. Zaznali boste dih membrane vodne strukture, 
Vodne Sirharjune, ki je tako kot v nekakšnemu jajčku. Energija, ki diha navzven v širino in 
ne v globino. Zato boste zaznali tudi kapljevino, ki se je spolznila na tla, kako se razliva in 
diha v širino. 
 
Če pa je kapljevina obstala na travnati bilki, pa samo pomislite na njeno širino in zaznali 
boste ta njen dih, ta njen utrip ali mehur okoli nje. 
 
Ko boste zaznali mehur okoli nje, tega njenega izdiha ali gibanja energije, boste slišali 
tuljavo ob sebi – zvok, ki ga oddaja Vodna Sirharjuna. Zvok, ki je slišen vam, od vas samih. 
Zvok, ki je različen, glede na to, koliko mehkobe imate v sebi.  
 
Več kot imate mehkobe boste zaznali kot, da šumi. Več kot imate trdote v sebi, bolj se bo 
zvok lomil, kot bi hotel se lomiti led. Ljudje, ki imajo zaprto ljubezen v sebi, bodo imeli 
občutek kot, da se površje zemlje lomi ali hrusta.  
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Nič zato, če slišite ta zvok!  
Naj vas to ozavesti in opogumi, da misel usmerite v to, da pomislite znotraj sebe v telesu, 
kje je takšna celica, ki je najbolj napolnjena z ljubeznijo in harmonijo.  
V trenutku vam bo misel izdala en mehurček ali mehurčkasto stanje nekje v telesu, kjer se 
zna gibati rahlo lila roza vijolična energija. Morda se bo bolj lesketala. Morda se bo manj 
lesketala. Morda bo bolj belkasta ali bolj udarna – zavisi od posameznika.  
Pomembno je, da vam misel pokaže, kje je skupek speče energije. 
 
Takrat znate zaznati ali slišati, kako se še vedno nekaj lomi. Ampak, vi misel imejte ves čas 
usmerjeno na to, da želite priti v središče skupka stojne energije – kjerkoli jo pač imate 
obtičano ali ujeto znotraj sebe. 
 
Tako boste v sebi, skozi to postavitev ali skozi ta postopek, dejansko pričeli poganjati kot 
stojno energijo, ki jo znate zaznati kot povoskano energijo.  
In nekam, od nekod, bo zrasla tanka nitka. In bolj, ko bo rasla v osrčje tega skupka in vam 
izdala celico ali točno tisto mehurčkasto stanje, ki je jedro speče energije, ji dopustite, da 
ta nitka se vraste v njo.  
Nitka bo rasla v celico, kot bi rasla v spiralo, kot bi delala spiralo. In naenkrat bo ta spirala 
pričela poganjati to spečo, ljubečo energijo. 
 
Kaj to pomeni? 
Premalo ljubezni do sebe – premalo ljubezni do soljudi. Premalo ljubezni do sebe – premalo 
ljubezni do vsegá, kar obstaja. Premalo ljubezni do sebe – nič ljubezni do vsegá, kar vas 
obdaja. 
Torej, nadaljujte z usmerjeno mislijo, da se spirala prosto giba. In mehurček ali ta identična 
celica se bo izoblikovala. Naenkrat boste zaznali identično kapljevino znotraj sebe, ki 
potrebuje le občudovanje. Naenkrat boste zaznali, da je ta kapljevina identična tisti 
kapljevini, ki ste jo zunaj, na travnati bilki občudovali. Ko pridete v ta trenutek, se bo zgodil 
preboj.  

 
Iz travnate kapljevine se bo odbila energija kot las, kot snop v vas, 
direktno v to točko, v središče nje same, torej, kapljevine znotraj vas in bo 
prišlo do, pfuu, kot do eksplozije.  
Takrat znate zaznati fuu, kot šelestenje, kot žuborenje, kot bi pričelo, kot 
bi se voda stekala po vas.  
 

 
In v tistemu trenutku boste zaznali, da znotraj vas se prične gibati kapljevina. Kapljevina na 
kapljevino. Kapljevina za kapljevino. Kapljevina pred kapljevino. In tako boste zaznali kot 
vodno strukturo, ki vas spira in vse zlimane, navidezno zlimane ali vakuumirane mehurčke 
stojnega stanja prične ločevati kot usedline in jih postavlja v samostojno, lahkotno stanje. 
Obdržite zavedanje na temu spiranju tega mehurčkastega stanja in uživajte v tem, kako se 
samostojno ločujejo in postavljajo takšne kapljevine znotraj vas. 
 
Na nekemu trenutku boste zaznali, da postajate svetloba.  
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In ko zaznavate to svetlobo, boste zaznali, kako bo iz vas, kot po nitkah iz por prešla 
svetloba eksplozije, se sprostila ven iz vas in se ujela v temu zunanjemu mehurju in se 
odbojno zalesketala. In vi boste izgledali identično, kot bi bili v mehurju, kot bi bili ena 
velika kapljevina energije ali strukture, ki ste jo občudovali pred seboj, na sami strukturi 
travnate bilke. 
 
V tem času potem obstojte. Uživajte v tej mehkobi te odbojnosti in začutili boste, kako se 
prosto gibate, premikate in postajate vedno bolj mehki. Postajate vedno bolj topli.  
Začutili boste, kako bremena počasi razpadajo iz vas. Začutili boste, da počasi, skozi pore, 
vdihavate mehkobo Matere Narave. 
 
Ko pridete do te točke, počasi pričnite zavestno vdihovati, kot bi skozi eno poro, skozi 
deset por, skozi sto por, skozi tisoč, skozi milijon por postopoma vdihavali to energijo v 
sebe nazaj. 
 
Če vidite ali čutite, da samo na določenih točkah steče vdah, se vrnite za trenutek nazaj v 
občudovanje tega vakuuma okoli vas in zaznali boste, da se energija še spira. In vedno več 
bo odprtih por. In vedno več boste lahko vdahnili miru in harmonije.  
To je izjemno pomembno, kajti, točno tam, kjer ne morete vdahniti, imate blokirane stojne 
energije – ali žalosti, prizadetosti, grenkobe, nemoči narediti premike, odločitve, stati za 
odločitvami, biti v podrejenih pozicijah, se pravi, skratka v vsem, kar ni življenje oziroma je 
trpljenje. 
 
Življenje je namreč podano kot energija ljubezni, da bi vsak posameznik zmogel doseči 
višjo stopnjo zavesti ljubezni, razsvetljenstva in zavedanja. Ne pametovanja in 
modrovanja, ampak celovitosti. Na to bodite pozorni! 
 
Če v enem dnevu ali v enemu jutranjemu času ne boste uspeli vdahniti vsegá, nič hudega. 
Bodite blaženi in pomirjeni za to, toliko kot ste vdahnili. Boste morda prihodnje jutro 
ponovili. Morda čez teden dni ali mesec dni. Kadarkoli boste začutili, delajte to. 
 
Vendar, kaj se dogaja? 
Ko boste vi pričeli zavestno se zavedati Vodne Sirharjune ali vodne strukture moči, boste 
zaznali tudi gibanje vodovja znotraj sebe, ko boste morda odprli tekočo vodo v vaših 
umivalnikih, v vaših koritih ali natakali vodo, da boste pili ali delali kar koli v gibanju z 
vodo, boste zaznali povezanost z njo. To je bistvenega pomena! 
Prav to vi potrebujete. To je vaše življenje. To ni vaše trpljenje. To ne sme biti vaše trpljenje! 
To je vaše popotovanje, da zmorete prestopiti Navzgor, da zmorete biti celostni sami s seboj. 
 
Ko boste v življenju začutili takšen tok spiranja, se boste zavedali miru in celovitosti znotraj 
sebe. 
 
Takrat se s tem zavedanjem vrnite zopet na jutranjo roso, na jutranjo travo. 
Takrat boste zaznali, da okoli vas, na vaši avri nastajajo mehurčki. In ne le po avri, ampak 
znotraj – kot bi brbotalo okoli vas vse polno mehurčkov. 
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Potapljajte se v to mehkobo in hodite po travi s tem zavedanjem. 
Naenkrat boste zaznali, da bo vsak mehurček, ki se je prislonil ali zagibal okoli vas, 
samostojna navidezna trava ali duša ali njen duh tega diha. In boste zaznali, kako je človek 
pravzaprav celosten z vsem, kar ima. 
 
Tedaj se boste morda zavedali, da je čas, da očuvate sebe, da očuvate Mater Naravo, da je 
čas, da se zavedate hvaležnosti, da ste to, kar ste. 
 
Ko pridete v stanje hvaležnosti, se znotraj vas izoblikuje steber – od točke hvaležnosti 
navzgor proti umu in razumu. Takrat znate pri kronski čakri zaznati takšen steber, kot 
spiralast ali stojen steber rahlo vijolične lila barvitosti. In tedaj boste zaznali kot, da znova 
nekaj škrta okoli vas. 
Takrat se bo pričela kopičiti energija hvaležnosti, da ste v življenju to, kar ste. Da ste dobili 
znova postavitev priložnosti simbioze in da ste v povezavi z Materjo Naravo. 
 
Kaj to pomeni? 
To pomeni, da od tistega časa dalje boste imeli na nek način varovalo okoli sebe, vsegá, kar 
je neharmoničnega, stojnega ali udarnega in vam ne bo več prišla kot prizadetost do srca. 
Morda na začetku še malo okleščeno, potem pa vedno manj in manj. 
 
Močnejši kot bo ta steber, od popkovnega dela do kronske čakre, se pravi, bolj boste stali 
za vsem, kar ste in sprejemali, da ste to, kar ste. In šele v tistem nekem trenutku boste vi 
vedeli, zakaj STE to, kar ste! 
 
V tistemu trenutku, ko pride tisto zavedanje, se bo ob vašemu srcu sprostila nit navzgor in 
se bo odbila navzgor, proti nebu in se tako, kot bi se zaletela v nebo, kot bi bila raketa. 
Kot bi bila ta okrasna raketa, ki jo spuščate tako radi v nebo ob času praznovanja, ko pokate 
in ropočete. 
 
Tako nekako izgleda ta svetloba, ki se razplamti in nad vami se zlije kot spirala, ki se 
poveže v membrano.  
In takrat boste zaznali, da ima vsaka drevesna struktura, vsako drevo, vsako grmovje, 
vsakršno koli zelenje, kakršnakoli bilka, kakršnokoli živo stanje identično nitko, ki se od 
zgoraj navzdol zalesketa. Po vsej verjetnosti boste takoj videli, da v naravo teče ta nitka in se 
poveže s srcem. In to pomeni, da postajate celostno in čutite z naravo. In ste narava. In ste 
popolnost. In ste harmonija. In ste življenje. In ste to, kar ste. 
 
In nenazadnje, znate v nekemu trenutku zaznati tudi živali, ki večinoma bodo sprejemale in 
se aktivirale v teh nitkah te ljubezni. In boste pričeli spoštovati vsakršno žival, ki obstaja. 
Morda tudi tiste, ki po vašemu mnenju bi bile boljše, da ne bi obstajale, ampak so umetne 
tvorbe, umetna postavitev preoblikovanja iz nečesa, kar je kloniranega in umetno 
ustvarjenega.  
 
Vse tisto, kar je umetno klonirano, boste zaznali, da se nitka, tako kot bi z iglico vpeli na 
žival, se ne zlije v notranjost nje same in se odbojno ne zalesketa. 
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Tako lahko točno vidite, katere rastline so tiste rastline ali živali, ki so živali po strani 
človeka umetno ustvarjene in nimajo tega diha ali utripa. Zato se človek z njim nikoli ne 
poveže, ker jo nekako zavrača, ker mu je odbojna, ker mu ni ljuba ali draga.  
 
Vse, kar je bilo v prvobitu podano človeku v uporabo, v so-uporabo, pridete v točko, da se 
iz te niti k vam, na vaše hrepenenje ali hvaležnost, nitke povežejo in boste zaznali srčne 
utripe vsega, kar je živega, vsega, kar je umirjenega, vsega, kar je harmoničnega. Vsegá, 
kar je življenje. To vas bo motiviralo in postavilo še v večji impulz življenja in celote.  
In takrat boste zaznali kot, da vsak mehur vsakega posameznika vibrira in zaznali boste 
utripe, kot bi se impulzivno gibala lila energija. In ta impulzivnost bo mehčala ljudi okoli vas. 
 
Živali, ki so se zaprle zaradi udara človeka, ki je bil morda prehudoben ali prezloben do njih in 
so njihova čustva otopela. Hkrati pa boste zaznali tudi živali, ki imajo ogromno žalosti, ki 
bodo naenkrat vdahnile in sprejele, da so v poziciji, v kakršni so. Predvsem krave! 
Vsi tisti, ki tako radi pripenjate krave na kratko verigo za celo življenje, morate vedeti, da v 
njih, ne da ljubezni ni, ampak je ogromno žalosti in bolečine in nesprejetosti, da jo ne 
osvobodite tako kot si sama želi. 
To ne pomeni, da jo ne smeti sprejeti v hrano. To ne pomeni to. Ker žival se daruje in raduje 
za to, da je v simbiozi z vami. Ampak, bistvo vsegá je, kako postopate z njo. 
 
Dragi moji, spustite krave v naravo, v življenje. Pustite jih na svobodo – ne na verigo! Nikakor 
jo ne vpenjajte v to, da mora jesti, da ji glavo privežete na nogo, da mora jesti in da ne 
pobegne! Nikamor vam ne bo pobegnila, ker tako kot pes ve, kje je njegov teren, tako tudi 
krava ve, kje je njen teren in njen prostor. In bolj, kot bo spoštovanje iz vas do nje, večja bo 
hvaležnosti iz njene strani do vas in do vsegá, na prehrambeno verigo tudi prešlo. 
 
Vendar, človek – večina ljudi je dobrega srca. Zato večina ljudi trpi in hrepeni. Zato 
uporabljajte tehniko ozaveščanja, hranjenja in prebujanja, da z njo premikate vse in 
obujate vse in vsakogar. 
Tako se bo ljubezen aktivirala v svetu in pričela potiskati navzven vse tisto, kar ni ljubezen.  
 
Na Zemlji pa obstaja mnogo ljudi, ki ljubezen sprejemajo v ujetost. To pa je Tema, Globina, v 
katero Mi danes nikakor ne bomo posegali, saj ni to Naš namen!  
 
Vendar, naj vam prišepnem!  
Vsi tisti, ki se skozi obrede poslužujejo Teme in Globine, ne segajo v to polje, katerega vi, 
kot živa narava, kot živo življenje dihate in kipite. Zato se tukaj, na površju Zemlje, na skorji 
Zemlje zmore zgoditi marsikateri svetlobni preobrat in človek zmore obstati v situaciji in biti 
v veri in v prepričanju, da je točno tako najbolj prav. 
 
Da se vrnemo zopet na kapljevino nazaj. 
Ko boste občudovali kapljevino, ko boste dihali znotraj sebe, okoli sebe, ko boste začutili 
vse te niti okoli, da se prebujajo živali, rastline, ki iz svojega hrepenenja in srca, odbojno 
nitkasto energijo poženejo v vas, boste zaznali kot kroge, ki se vrtinčijo in živijo. 
Če bi vas pogledali od daleč bi videli mehurčkasto stanje, ki nastaja in se prebuja.  
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Torej, tako postopoma se prebuja vse okoli vas in ne samo znotraj vas. Tako se prebuja 
Zemlja. Tako se v ta magnet poveže vse kot lovilna energija enako mislečih, enako čutečih, 
enako ljubečih, enako predanih, enako povezovalnih – skratka vse tisto, kar gre v skupni cilj 
skupnega popotovanja. 
 
Ko boste začutili ogromno takšnega mehurčkastega stanja, ki bo nastajalo, boste naenkrat 
zaznali membrano kot dih celovitosti vsegá, kar Zemlja ima.  
 
Prav skozi to boste vedeli, da je to tisto nekaj, kar vi rabite. Kajti, to dela varovalo diha. Kot 
nekakšni navidezni ozon, kot zunanji rob. In kar tukaj naredite v harmoniji in bi Zemlja 
nastala kot veliki mehurčki, kot ena celota. In če bi uspeli prebuditi tudi Temo v tej simbiozi, 
ampak, se zna ločevati Tema od Svetlobe in ne Svetloba spametovati Temo. Morda, tu in 
tam, že kaj. Ampak, znate zaznati usedlino, ki je tako kot navznoter gosta in gostljata in ki 
bo vedno globlje se potapljala v osrčje ali v globino magme ali dežele zemeljskega 
stvarstva. 
 
V nekemu trenutku, ko boste zaznali celoto diha, boste točno lahko videli, kdo bo živel v 
večnosti, kdo nikoli več ne bo trpel v večnosti, kdo ima zopet posmrtno vstajenje, kdo ima 
nadaljnje življenje, kdo ima možnost obstajanja v mehurju novega časa in popotovanja. 
 
Vendar, tukaj se mora človek zavedati – ne obupuj, ne ocenjuj, kdo je v mehurčku in kdo 
ni! Ker znate v nekemu trenutku, v mehurčku, zaznati podobe, ki vam morda niso ljube. So 
morda znotraj ljudje, ki so vas prizadeli, ki so vas ranili, ki so se vas dotaknili in zaradi katerih 
ste mnogokrat jokali in jecljali. 
Ne obupujte! In ne ocenjujte! Ne razmišljajte, kako je mogoče, da vidite njega! Vedeti 
morate, da vsak posameznik, tako rastline, tako živali, tako bilke, tako človeka, tako 
duhovnega stvarstva, onostvarstva, kompaktnega stvarstva, vesoljnega stvarstva, neba, 
življenja in podzemlja, vsegá, kjer koli je kar koli – to je milijone in milijone, neštetega 
stvarstva, ki so po nivojih lansirani in postavljeni glede na čustva, naravnanost izživetega časa 
samega fizičnega življenja. 
 
Morda so nekateri živeli prej boljše, so bili bolj srčni in so si nakopali na sebe, zaradi 
podložnosti, zaradi ne braniti sam sebe, toliko gorja, da so vedno bolj trpeli, bili trpinčeni in 
zaradi trpinčenosti prehajali v sovraštvo, v upor, v napad, v udar, da so prešli v drugačno 
stanje kot v osnovi je morda bil ali ko je bil še živ. 
 
Niste zato tukaj, da boste ocenjevali, kdo je primeren za premik, ker vi morate od vsakega 
človeka ali od vsake duše, ali, bolje rečeno, od celostne energije videti ne le zadnje 
življenje, ampak dihati z njim, zakaj se je tako odzval. Dihati in čutiti, zakaj je nekaj naredil, 
kot je naredil, zakaj je izustil, kar je izustil, zakaj je bil nadzorni, kot je bil ali zakaj je bil 
ljubezen, kot je bil?! 
In vse, kar je v sedanjemu življenju je pomembno, da se povezuje in poveže s celoto vseh 
življenj. Torej, ne obsojati, kdo je primeren za takšen dih. Pomembno je, da se čim večje 
število živega življenja znova obudi. Vendar, ne z umetno inteligenco, ne z umetnim 
nadzorom, kajti, umetna inteligenca, umetno stanje, lovi energijo. 
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SODOBNA TEHNOLOGIJA JE ZELO NEVARNA 
 
Dragi moji, polagam vam na srce – NIKOLI IN NIKDAR NE DAJAJTE ČIP V SEBE!  
Kajti čip, če se boste odločali za tekoče stanje ali kompaktno stanje ali kakršnokoli 
sodobno tehnologijo, da jo vstavijo v vas, ona preoblikuje energijo. Ona preoblikuje vaše 
misli. Ona preoblikuje vaša čustva. In vse, kar ste, se ujame na ta magnet. In to pomeni, ko 
je navidezno konec življenja, ste vi ujetniki kompaktnega stanja, čipa ali moderne 
tehnologije. 
Če greste s tem zavedanjem v ta novi program, v to novo dobo, je pomembno, da veste, kaj 
vam sledi. Zato je prav, da ste ozaveščeni in zato je prav, da sami odločate o tem, kaj si želite 
in to tudi dobite. 
 
Zakaj je sodobna tehnologija tako zelo nevarna? 
Zelo preprosto, ker iz vas vleče na površje kapljevino. Ker iz vas vleče ven na površje 
solzenje in ugonablja kisik. 
 
Ampak, da si za kratek čas pomagate prebroditi to sodobno tehnologijo, občudujte 
kapljevino jutranje rose. Ko jo občudujete in ko boste šli skozi takšne procese, kot Sem ga 
ali Smo ga opevali, dajte zavedanje na to, da vdahnete to energijo kapljevine – kot bi njeno 
polnost vdahnili. In poskušajte, če vam v prvemu vdahu ne uspe, poskušajte večkrat in 
večkrat.  
 
TEHNIKA: KAKO PREBRODITI SODOBNO TEHNOLOGIJO IN KAKO SI POMAGATI, KO IMAŠ 
OBČUTEK, DA TI PRIMANJKUJE KISIKA V TELESU (posnetek 59:42) 
 
Torej, sledeče stanje: 

Misel usmerite v polnost kapljevine.  
Zavedanje dajte na nos in kako boste notranjost energije vdahnili v 
sebe. Ko vam uspe, boste zaznali kot, da imate mehurček na nosu in na 
ustni votlini. Imeli boste občutek kot, da imate milni mehurček, kot, da 
se lahko malce poigrate z njim in ga imate kot prislonjenega na sebe.  
To pomeni, da ste takrat uspešno pobrali energijo iz kapljevine v sebe. 
 
Nato to energijo vdahnite, najprej navzgor, v tretje oko, čisto na zgornji 
del temena. 
Torej, vdahnete ta mehurček, ki se vam je pritrdil in ki ste ga začutili, 
da ga imate, v sebe, na zgornji del temena. To je tako, kot pod kronsko 
čakro. Takrat boste zaznali pritisk na temenu. 
 

 
Nato nadaljujte s postavitvijo. 
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Ta mehurček, kot bi ga hoteli zavestno premakniti 
v središčno os, na zgornji del. Torej, boste zaznali 
mehurček kot celostni balonček v središčni osi, ki 
zapira ali se povezuje od kronsko čakro in na fizični 
bazi. 
 

 
Zavedanje dajte na ta mehurček, na ta balonček in 
ga nato vdahnite počasi navzdol, po središčni osi. Z 
vsakim vdihom ga premikajte nižje. Imeli boste 
občutek kot, da se splošči, kot da je jajček, ki se 
vleče kot milni mehur, ki ga napihujete in ga 
spravite navzdol, do predela popkovnega dela.  

 
Tam se bo energija ovila okoli središčnega dela, okoli popka ali okoli 
dela znotraj, ki je osnova za vez med materjo in med vami, med 
življenjem in Onostranstvom, predhodnega stanja, sedanjega življenja 
in prihodnjega stanja. 
To pomeni, da ta mehurček obdržite v temu delu. 
 

 
Naenkrat boste znotraj v telesu zaznali, kot da iz enega mehurja nastajajo drobni 
mehurčki, ki pričnejo polzeti tako kot vaša radenska ali nekakšna mineralna voda, ki 
oddaja mehurčke. Tako se bodo počasi pričeli sproščati mehurčki v Vodni Sirharjuni, ki bo 
sebe zapirala in vakuumirala znova nazaj. 
  
Sodobna tehnologija vam dela veliko nereda, veliko raztrganin in veliko odprtin, kar 
pomeni, da ni več vakuuma, ampak ste tako kot bi bili, kot bi bili tkana tkanina, če si 
predstavljate, z mnogimi mehurčki ali prostorčki, ki jih ti mehurčki zapolnijo in vakuumirajo 
nazaj. In tako nastaja odboj in hkrati, kot da poskuša ta energija zadržati kisik v vaših 
celicah. To potrebujete. 
Ampak, poskušajte se čim bolj izogibati sodobni tehnologiji, da ne boste ostali brez kisika v 
celicah.  
 
Če v telesu začutite, da imate premalo kisika, zelo preprosto, te drobne mehurčke znova 
povežite, kot bi jih hoteli vdahniti, boste zaznali iz drobnih mehurčkov nitke, ki se povežejo 
v notranjost središčne cevi, notranjost navidezne osi in se nitke spustijo v predel pljuč in se 
povežejo na pljučna krila.  
Takrat boste zaznali, kako ste vdahnili in se bodo pljuča pričela solziti, vakuumirati in se 
znotraj znova regenerirati. 
 
Tako si pomagajte v času vdora sodobne tehnologije. 
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Vendar, ni namen Nas nekako obvarovati vas pred sodobno tehnologijo, saj jo ustvarjate 
sami, saj jo sprejemate sami. To je vaše življenje. Morda celo vaša bodočnost. Ampak, bistvo 
vsegá je, da veste, kako si pomagati in kako zadihati s celovitostjo in celoto vsegá. 
 
Vendar, ko dojamete, kako celostno ste sestavljeni, se boste tudi zavedali, kako sebe 
napolniti z energijo. 
Saj veste, včasih se zgodi, da se vam nekako preprosto odteka energija. Imate občutek, da 
ste čisto brez moči. Kot, da ste kot ožeta cunja. Kot bi vas nekdo izmozgal, izsesal, izpral in 
ste tako, kot bi se samo še ulegli in spali in mirovali. 
 
Ne samo, da vam primanjkuje različnih mineralov, vitaminov, rudnin, vseh struktur, ampak, 
vi ste odprti in raztrgani. Zato si pomagajte s to polnostjo. 
 
Ko enkrat naredite tehniko, ko jo dvakrat, trikrat, petkrat ali desetkrat se sprehajate po 
travnati površini, boste tako, kot bi zidali sebi postavitve. Kot bi jih postavljali in sestavljali.  
In to pomeni, da v nekemu trenutku samo pomislite na tisto kapljevino, iz katere ste se 
pričeli aktivno postavljati. In tako, kot bi jo videli pred seboj, jo vdahnite, jo nalimajte na 
svoj nos in usta, kot na dihalni del, da jo začutite, in samo dvignite energijo do temena, jo 
sprostite znotraj, po središčni osi. In takoj boste zaznali, da energija se prične prosto 
pretakati, da kisik prične prihajati v telo. Zaznali boste mehurčkasto stanje. Pod vsako poro 
boste zaznali mehurček. Zaznali boste, kot da se polnete z vodo in hkrati s kisikom. Kisik je 
energija! To vi potrebujete! 
In takrat se bo telo nahranilo. In to je nekaj, kar imate na dlani. 
 
In ko boste vi preprosto dihali z Naravo, ko boste postali celostni z Naravo, boste se zavedali, 
da ne smete dopuščati, da se izsekavajo vaša drevesa. Ne smete dopuščati, da vam odpirajo 
vakuum vašega diha. In ne dopuščajte, da postanete robotizirana bitja. Ker, če bi bilo to v 
osnovi, da bi bili vi robotizirani, bi se takšni tudi porodili. 
 
Jaz pa vam Bom dejal: 
Kakorkoli že, človek je pač človek. Popotovanje je pač popotovanje. Predhodna življenja so 
spomin in je trpljenje, je ljubezen, je bolečina, je rast. Spoštujte vse in vsakogar, vendar ne 
dopuščajte genocida nad nikomer! Kajti, s tem odvzemate sebi zaključno pot, ki jo lahko 
podaljšate in obdržite. Kajti, pomembno je, da Mati Narava diha! Ne roboti! Ampak vi! Vi ste 
Mati Narava! Vi potrebujete cikel Narave. Vi potrebujete vse okoli sebe – tako sonce kot tudi 
vodo, tako dih kot tudi utrip, tako nebo kot tudi zemljo. Skratka, celoto vsegá!  
 
In, verjemite, Mati Narava se vedno znova regenerira. In ne dopuščajte, da umetna energija 
umetnih aparatur, umetnih strupov vpliva na vse in na vsakogar. Bodite modri in strpni. 
Bodite potrpežljivi in glasni v tem, da želite zbuditi vsako celico, vsak utrip in vsak dih. 
 
Želim vam vse lepo in lepo, lepo pozdravljeni. 
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DRUGI DEL: VPRAŠANJA IN ODGOVORI 
 
Takole. Sedaj Bomo lahko tudi v našemu času, Našega prostora, vašega stanja in zavedanja, 
vse širne, nekakega realiziranega polja vseh Stvarstev, ki Smo jih danes tudi povezali 
medsebojno, predvsem pa samega življenja ali popotovanja, v kateremu ste, smo, ali 
nekateri tudi so bili, je pravzaprav Energija svetega polja, v kateremu Bomo lahko nekako 
prodorno ustvarjali in kreirali.  
 
Moje imenovanje je predvsem Jahvet, Jahvet Jahvarjunski Visočanski.  
Tako, da kar z besedo na dan! Izvolijo. 
 
 »Zanima me, če nam lahko poveste, kako smo povezani z oceanom in energijo, ki jo 
oddaja?« 
 
Vsekakor, zelo zelo zanimivo vprašanje. 
Vsa vodna struktura, ki obstaja nekako na živi naravi, torej na zelenju, je ločeno od tistega, 
kar je v oceanu. Hkrati pa tudi prislonjena ali združena. 
 
To pomeni, da vsa energija, ki je nekako na zelenju in se postopoma, skozi rudnine, pretoči v 
sotočje vodovja, se na koncu koncev, preko neba, preko nekakšnega cirkuliranja ali 
obračanja, steka tudi v Atlantik ali v različne oceane, Bom dejal.  
Ocean, Atlantik ali širina slanega vodovja je nekako bistveno drugačna od tegá, kar je tukaj 
vam poznanega. To, kar je na zelenju, kar je na življenju, kar imate v sebi. Čeprav Mi bo 
morda marsikdo oporekal, da to nikakor ne drži, saj imamo ali imate predvsem vi, veliko 
vodovja tudi slane strukture. Struktura slanega, nekakšnega zavedanja, je bolj gostljata. 
Ampak, v slano vodovje stečejo kapljevine, ki se morda več ne porojevajo. 
 
V slanemu vodovju ali v predelu oceana Atlantika ali te širine, ki jo zaznavate kot 
spokojnost, a hkrati tudi mogočno moč, se stekajo te energije iz življenja zelenja na koncu, 
na zadnje popotovanje, kjer tudi čakajo ali počakajo svoj lasten prehod. 
Zato ima morje svojo čudežno moč. Zato ima morje čistilno energijo ali spokojnost.  
Vsi tisti, ki ste morda energetsko malce razdražljivi ali nekako imate različne vdore različnih 
zemeljskih, podzemeljskih, duhovnih energij ali različnih drugih stanj, ste vsekakor srčno ali 
zelo vabljeni, da se potapljate v slane strukture takšnega vodovja. Zakaj? 
 
Zato, ker vse, kar je v spokojnosti, če si vzamete, da morska energija daje spokojnost, 
čistino in spravo umirjenosti in čakanja, torej, vse, kar prenašate na sebi in se povezuje ali 
prepleta s to strukturo, postane del njih samih. Kajti, energija čakanja jih umiri, jih odlušči 
od vas, jih splakne iz vas, od vas in fizično telo v trenutku začuti mir, spokojnost ali 
stabilnost. 
 
TEHNIKA: PRIPRAVA SLANE KOPELI (posnetek 4:59) 
 
Tako, da vsi tisti, ki nimate možnosti vstopanja v ocean, v Atlantik, v to morsko strukturo, 
preprosto vzemite kopel. V kopel dajte pest soli, ki je iz morja in to kopel dejansko dobro 
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mešajte v strukturi spirale. Kajti, spirala je tista energija vrtinčenja, kjer voda postane živa 
struktura. 
Ko jo kakšno minuto, dve ali najbolje pet minutk v enakemu toku v vaši kopeli, banji, škafu 
ali kjer koli pač imate možnost si narediti takšno vodo, jo nekako vrtinčite v toku spirale, 
boste naenkrat v sami dlani začutili lastno moč vdiha. Ko se popolnoma povežete s to 
strukturo soli, boste začutili, kot da pred vami, se za vami giba energija življenja in moči. S 
tem si pomagajte.  
 
Torej, razlika med slano ali strukturo kapljevine jutranje rose je v temu, da na zelenju v 
življenju daje življenje. V oceanu daje spokojnost, umirjenost in čakanje. To je ta razlika 
med eno in med drugo ravnovesje. 
Kar izvolijo. 
 
 »Ali je dovolj le tehnika in vizualizacija in pri tem vdihavamo po tehniki jutranje rose? Ali 
nujno potrebujemo naravo, da se aktivira njena energija?« 
 
Jasara. 
Vsekakor, če boste hoteli ali želeli v popolnosti še dokončno ali tisto nekaj, kar Smo še 
dodatno, izven vsegá, pripravili za vas, boste, žal, morali iti na jutranjo roso. Se pravi, prav 
priti v stik z Naravo. 
 
V drugih konceptih, če ne želite ali ne boste nekako te energije pobirali, si lahko pomagate 
z vizualizacijo. Se pravi, ko tudi vizualizacija vstopa v to polje nekakšne narave, energije ali 
tega diha.  
Najlažje pa vam bo, če boste na okenski polici ali nekako na balkon postavili neko lončnico, 
ki bo lovila jutranjo roso in si na podlagi tegá tudi pomagajte. To je tisto, kar je najlažje. 
 
Lahko pa si pomagate tudi, ko imate morda na steklovini samega zrcala ali okna ali 
česarkoli kakšno kapljevino. Se pravi, čeprav je na lesu, se enako ali na steklu, lahko vsrkava 
in uporablja. Tako, da, pomagajte si s tem. 
Jasara. 
 
»Omenili ste, da energija kapljevine jutranje rose regenerira celice. Ali je možno z njo 
zdraviti poškodbe in bolezni?«  
 
Vsekakor jo lahko uporabljate tudi v ta namen. V samozdravljenje ali v regeneracijo.  
To pomeni, da v konceptu, ko vstopate v to polje in uporabljate to energijo na samo celico, 
jo lahko uporabljate ali pa se vam steka in pretaka tudi v samo obnovo. Lahko jo zavestno 
uporabljate, ali za celjenje ali za obnovitev, ali pa jo uporabite predvsem kot samo-
regeneracijo, aktivacijo te silhuete ali te energije in se ta proces samodejno odvija. 
 
TEHNIKA: SAMOZDRAVLJENJE S KAPLJEVINO (bolečine na posameznih delih telesa, migrene, 
težave s srcem, težave z zobmi, dlesnijo…), posnetek 8:49 
 
Kadar pa želite prav določen delček na hitro zdraviti, pa lahko eno tako kapljevino 
usmerite morda v koleno, če imate težave s koleni in zavestno obdržite to kapljevino v ali 
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na kolenu, znotraj ali zunaj, kot to pač začutite ali zaznavate bolečino in jo tam nekako tudi 
aktivirate.  
Že s tem, ko je nekako celica vodovja živa in ko jo prenesete, kot bi jo prenesli na dlani na 
določen delež, in jo zavestno obdržite, jo opazujete, se prične lahko hitrejše samoceljenje. 
 
Lahko jih uporabljate, te kapljevine za nekakšne migrene, kot jih imate nekateri, te 
glavobole. Vendar, takrat bi vam svetoval, da kapljevino podajate na sence, na obe senci, 
na čelo in na zatilje, se pravi, točno zgoraj, kjer je mali možgan.  
 
Če pa čutite nekakšne pritiske tudi zgoraj, nad glavo, pa si lahko kapljevino povežete tudi 
ali položite tudi zgoraj, na vrh dela telesa ali glave. 
 
Nato boste v nekemu trenutku zaznali, kako se bodo kapljevine samodejno povezale. 
Pomembno je le misel obdržati na opazovanju ali na zavedanju. S tem pa pripeljete do 
točke regeneracije ali umirjanja. 
 
Kadar imate težave s srcem, lahko kapljevino daste tako kot spredaj, zadaj, levo, desno – 
ob srcu. Vsaj štiri smeri naj se povežejo. Če nič drugega, dajte eno kapljevino znotraj v srce, 
da se medsebojno prepletajo in se delajo nekakšne spirale ali navidezni trakovi, energetski 
trakovi ali niti. S tem se bo pričelo tudi celjenje ali samo-celjenje.  
 
Tako si lahko pomagate na hitro na vsakem organu, na vsakem deležu kateregakoli organa ali 
dela telesa.  
 
Tudi, če imate težave z zobmi, z zobom ali z dlesnimi, ravno tako dajte na štiri točke – 
najprej tako, kot bi dali znotraj, spredaj, zadaj ali na straneh, se pravi, kot bi štiri točke 
povezali in potem v središče dlesni morda, dajte kapljico, da se zopet medsebojno hitreje 
začuti ta vez. In zaznali boste niti, ki se povezujejo. In nato bo stekla regeneracija – ali 
direktno v sam zob, zavisi, kam boste dali samo središčno kapljico. 
 
To lahko delate izven vsegá, se pravi, da si na hitro postavite celitveni del. 
Lahko si pomagate tudi s tem, da kapljevino zavestno postavite, na primer, v bolečino zoba 
in jo znotraj spiralno, se pravi, pogibate in poženete v tok.  
 
Kakorkoli, na katerikoli delež telesa ga želite podpreti, nahraniti ali regenerirati je 
pomembna misel, da kapljevino prenesete in ste tako, kot pri njej, z njo, ves čas prisotni, 
budni. Kajti budnost in energija misli je tista, ki hitreje regenerira, hitreje obnovi in hitreje 
postavi ali sestavi. Tako, da misel je potrebna prav tukaj na vodenju te energije. 
Kar izvolijo. 
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»Kako si lahko človek pomaga ob udarcu ali bolečini na določenem organu?« 
 
TEHNIKE: KAKO SI POMAGATI OB UDARCU ALI BOLEČINI NA DOLOČENEM ORGANU (s 
kapljevino jutranje rose, z zlato energijo, z življenjsko energijo – rokavičke, prošnja za pomoč 
vodstvu), posnetek 12:58 
 
Tako, kot Sem ravnokar odpiral ali razkrival, si lahko pomagate s temi kapljevinami, da jih 
položite. Izgledajo tako, kot bi dali obliž okoli same bolečine. 
 
Kot drugo, se pravi, in aktivirajte tako, kot Sem predhodno opeval.  
Kot drugo si lahko pomagate, da to shranjeno, živo življenjsko ali pa zlato energijo, ki jo 
imate kot daritve nekako ob kronski čakri in se vam ves čas puhtijo, zavestno postavite 
tako, da jih pričnete pretakati znotraj, kot skozi kronsko čakro znotraj, v telo, na predel 
same bolečine. Vendar, z zavedanjem, da to energijo obdržite tam.  
Ne tako, da energijo daste in misli vam pobegnejo proč! Ne! Torej, energijo pripeljete do 
točke, kjer imate bolečino in tako, kot bi bolečino ves čas občudovali, opazovali, jo 
nadzorovali ali bili prisotni, pomeni, da tedaj vi dobesedno pričnete z energijo celiti in 
zdraviti. S tem si pomagajte. 
 
Imate še možnosti, različnih celitvenih tehnik, ki Smo vam jih podali. 
 
Lahko pa naredite tudi eno izmed najmočnejših energij. Torej, lahko preprosto zdravilno 
energijo ali to belo energijo, življenjsko energijo skopičite v dlani, poberete pa jo iz snopa 
svetlobe, ki se zliva tik pred vami, rahlo na levi strani. 
To je tako kot snop svetlobe. Če se spomnite, ko Smo pred časom, časom podajali tehniko, 
kako si nadeti rokavičke, zdravilne ali življenjske rokavičke, skozi katere se zaprete ali 
zaščitite pri delitvi, pri zdravljenju, pri različnih reiki energijah, se pravi, pri različnih 
strukturah ali prenosu duhovnih energij ali česarkoli. 
 
Torej, točno to energijo si nekako polovite na dlani in naredila se bo kepa, gosta kepa te 
energije. Nato jo prenesete na organ, ki vas boli ali na delež, ki vas boli.  
Vendar, se ne naslonite na telo, ampak jo dajte tik pred telo. To energijo obdržite pred 
telesom.  
Začutili boste naenkrat toploto znotraj na delu, ki boli. Ko začutite toploto znotraj, kjer 
boli, zavestno vdahnite, kot bi skozi bolečino vdahnili to belo energijo vase. To belo 
energijo vdahnete in skozi organ, skozi bolečino vdahnete. Kot bi se vi spustili v telo, do 
predela bolečine in skozi telo vdahnete to energijo. Ta dah obdržite zavestno na predelu 
bolečine. In začeli boste čutiti toploto, ki se kopiči v spodnjemu delu ali tam okoli, kjer je 
bolečina.  
In v tej energiji bodite kar nekaj časa. Nekaj minutk, morda petnajst minutk in samo 
uživajte v temu celjenju. Naredil se bo gosti predel, prasketajoča se energija, pretočna 
energija in močna, bela zdravilna energija bo pognala telo znova v zdravo gibanje. S tem si 
pomagajte. 
 
Lahko pa tudi poprosite svoje vodstvo, z iskreno željo za pomoč zdravljenja, pa vam bodo 
ravno tako pomagali. 
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Kar izvolijo. 
 
»Kakšna je povezava med luno oziroma polno luno in vodo, tako na planetu Zemlja kot 
tudi znotraj nas?« 
 
Zelo zelo zanimivo vprašanje ali področje. 
Luna je vsekakor kot bi bila Mati Narava enostno ene celovitosti. Luna na neki način 
odnaša vse, kar je mrtvega, kar je praznega, kar je zaspanega ali kar je premičnega.  
Torej, je čistilka, a hkrati hranilka. 
 
Kadar Luna, polna luna, sveti na vodovje, da bi vi morda imeli jezero ali vodo, ki je izvirna, 
izvorna ali pa pretočna, se pravi, da luna sveti na gladino vode, se dejansko vse, kar je znotraj 
mrtvega, stojnega spravi na površje, kot bi bila sama steklovina. Takrat lahko zaznate kot da 
energije puhtijo, plešejo in se radostijo. 
Luna dejansko vleče k sebi ali ven iz vodovja vse tisto, kar vam, kot živim, ni več dobro. 
 
Po drugi strani pa luna prebuja v vsakemu posamezniku, predvsem v ženskah, intenzivno 
harmonijo, materinstvo, ženstveno energijo. Ampak je vedno zelo dobro, da energijo lune 
uporabljate takrat, ko začutite, da ste pripravljeni na to. 
 
Zelo močen filter ali povezava z Luno je, če se spomnete, pred leti in leti Smo razkrivali neko 
tehniko, kako lahko se posedete za čas polne lune na površje zelenja in dlani obrnete na 
zelenje. In takrat se prav začuti to močno polje diha in se lahko olajšate in vas Luna 
dobesedno razbremenjuje. Kot bi iz vas obrala najtežje od najtežjega. 
 
In nekaj minutk pred polnočjo ali nekaj minutk po polnoči, se pravi, to je ta vmesni ciklus, 
je Luna najmočnejša. Zato si marsikdo ne upa iti na to Luno. Ampak, takrat se 
razbremenjuje. Tako, kot se voda v sotočju rek, studenca, potoka, ribnika, jezera, morja in 
vsegá razbremenjuje, ker pobira in nabira, enako se lahko vi razbremenjujete in osvobajate. 
 
Luna je vsekakor pomembna predvsem za ženske. Ženske Lune potrebujete, saj je ženska 
Luna Mati, kot bi dejala ženska mati. Hkrati pa skrbi za rodnost, za plodnost, za harmonijo 
življenjske energije same ženske. 
 
Moški Luno, več ali manj, uporabljajo za prebavo ali za predel grlene čakre, kjer jih 
razbremenjuje in osvobaja. 
Načeloma pa so tudi skozi zgodovino moški častili Luno kot spoštljivo energijo rodnosti in 
plodnosti. In tako kot so okultne energije bile vedno tako, da so podarjale, so moški vedno 
darovali, žrtvovali in jo nekako poskušali pridobiti na svoje strani. 
Zato skozi zgodovino, milijonskih let ali tisočletnih let, je Luna z moškimi predvsem povezana 
na način, kjer so žrtvovanja. Ženske pa razbremenjevanja in čaščenja. 
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TEHNIKA: S POMOČJO VODE, OBSIJANE Z LUNO, SI LAHKO ODSTRANIMO NAJTEŽJE ENERGIJE 
(posnetek: 21:36) 
 
Kadar Luna sveti na vodovje ali pa, da si vi nekako vzamete skledo, skodelico ali čašo 
nekakšnega kristala, prav kristala in daste to na Luno, da Luna obsveti to vodo, je na nek 
način voda, ki postane razbremenjujoča. 
Če vi takšno vodo prenašate v sebe ali da se z njo škropite ali nekako kot mazilite, iz vas 
lahko spravlja tisto najtežje, najbolj mrtvo, najbolj zastarano energijo.  
 
Ampak, to ne pomeni, da to delate vsak dan, ampak nekako ŠTIRIKRAT LETNO JE TAK 
PROCES.  
Se pravi, kot bi enkrat naredili v pomladnemu času, v poletnemu, jesenskemu in zimskemu. 
Se pravi, to je ta pretok te energije in moči. 
 
Vsekakor pa je Luna, sveta Luna in ima svoje moči. Moči mrtvih. Zato je zelo pomembno, 
da v času, ko je nekako polna Luna na površju, da delate z njo ali do nje skrajno spoštljivo. 
Kajti, mrtvo se na mrtvo povezuje ali nekako razbremenjuje. Vi pa niste mrtvi! Vi ste živi.  
 
Zato je pomembno, da se povezujete s Soncem. Tudi Sonce je tisto, ki daje življenje, ki na 
nek način razbremenjuje in raztaplja, ne pa pobira ali nabira. 
 
Lahko bi dejal, da je Sveta Luna ali planet Luna nabiralka in razbremenjevalka. Zato je z njo 
potrebno delati sveto in spoštljivo ali malce previdno. Točno tako kot čutite, tako je tudi 
najbolj prav. 
Kar izvolite! 
 
»Kaj pa pozimi, ko voda zamrzne? Je energija še vedno enaka?«  
 
Kadar voda zamrzne je struktura popolnoma enaka. Morda nekaj frekvenc ali nekakšnih 
nekaj utripov je bolj mirujoča, je bolj počasna.  
Tako kot navidezno Mati Narava obmiruje in ko je zastekljena in je steklena površina ali 
zamrznjena steklovina na površju vodovja, lahko edino zaznate, da ves proces bolj počasi 
teče. In vse, kar je, je v zavedanju tega počasnega toka, v katerega se vstopa.  Kar je na nek 
način zelo dobro zato, ker lažje ozaveščate in lažje opazujete. Po drugi strani pa vas morda 
samo malce bolj zebe ali pa vam postane malce bolj hladno. Drugače pa je moč popolnoma 
enaka. 
 
Če pa se takrat malce znajdete in na površje steklovine vrišete, vrežete simbol, takšnega 
kot vi začutite – morda spiralo, morda povezavo, morda kar koli takega, je pa vaša 
energija, ki ste jo vnesli v samo risanje, vrisavanje ali vgraviranje tista, ki se aktivira in se 
potem povezuje in pretaka tudi skozi to. 
Tako, da na nek način lahko pomagate sebi in drugim, tudi  skozi take risane simbole. 
Morda tisti, ki imate večji, nekakšen užitek v risanju mandal, bi lahko z narisano mandalo 
na steklenem jezeru ali ribniku lahko povzročali popoln mir in harmonijo zgoraj, spodaj, 
znotraj vsegá, kar človek tudi pozna. 
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»Ob kateri uri in v katerem letnem času je jutranja rosa najmočnejša?« 
 
Med peto in šesto uro v jutranjemu času je moč življenja najmočnejša.  
 
Zakaj? 
Zato, ker v četrti uri in vse do pol pete ure je noč v zatonu in v izpustu.  
 
Ko prične nekako dih svetlobe sija prehajati nad vas, ko se vidi že svetlobni čas, je ta 
energija najmočnejša, vse do točke, da pride na površje sonce in dokler sonce ne presuši te 
jutranje zore ali rose. Se pravi, nekako do osme ali najkasneje do pol devete ali devete ure 
– zavisi od področja, kjer se nahajate. Takrat je ta energija najmočnejša. 
 
Jaz bi zagotovo obiral čas med peto, šesto uro in to skozi vse letne čase, ker se prav takrat 
ta energija najmočneje kopiči. Kajti, to je tisto, kjer se narava zbuja in je enako močna.  
Kot če si predstavljate, ko delate na prebuditvi pranskega duhá. Tudi pranskega duha vi 
zjutraj prebujate, se pravi, ali lovite, predno stopite na tla. Torej, ko je energija še zunaj, ko 
še ni znotraj v telesu.  
In enako se zgodi, da tudi ta energija polja diha te jutranje rose je najmočnejša, predno se 
nekako tudi masovno človek prebudi in se tudi rosa raztopi. Tako, da v temu času je to 
najboljše. 
 
»Kaj pa se skriva za prelivajočo se barvitostjo jutranjih kapljic?« 
 
Vsekakor, če boste opazovali barvo, boste videli, da se pretaka. Enako kot se pretakajo 
vaše čakre, enako kot se pretakajo vaši kristali v nekakšnih kristalih, ki jih imate v malih 
možganih ali pa malce izven, zavisi, nekateri, ki ste si že te zasnovke teh jajčkov reptilskega 
možgana že prečistili, se točno te barve lahko pretakajo in jih videvate tudi na jutranji 
kapljevini. 
 
Po drugi strani marsikdo pravi ali opeva, saj je sonce tisto, ki se v njemu lesketa. Enako se 
lesketa tudi v vas.  
Torej, več kot je sonca znotraj vas, te zlate, čiste energije, ki ljubezen iz vas na vas poda, se 
lesketajo tudi te energije kapljevine znotraj vas.  
 
Tako da, barvni odtenki se predvsem videvajo bolj, ko je nekako sončna energija in je 
aktivirana ta rosa ali napolnila, da se je iz sončne strukture, močneje in čisteje jo boste 
zaznavali. Ker, če imate vi veliko te sončne ljubezni znotraj sebe, bo ta proces stekel tako 
zelo silovito in intenzivno, da boste imeli občutek, da lebdite nad jutranjo roso. 
Kar izvolijo. 
 
»Ali lahko z jutranjo roso ozdravimo in očistimo pitno vodo v stanovanju? Je potrebna še 
dodatna aktivacija preko misli?« 
 
Zanimivo vprašanje! 
Vi lahko, če boste se kdaj poigrali, kapljevino prenašate nazaj domov. Zelo preprosto. 
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TEHNIKA: KAKO SI OČISTIMO PITNO VODO V STANOVANJU (glineno posodo ali kristal 
napolnimo z vodo in pustimo v naravi, z mantranjem, s kristali, s kapljevino rose, ki jo 
prenesemo na rožici, listku v stanovanje), posnetek 30:03 
 
Vzemite, ali glineno posodico in jo napolnite z vodo in jo dajte v naravo, ali v kristal, 
napolnite z vodo in jo dajte v naravo.  
In pustite kakšen dan ali dva, v nekakšni naravi, da se napolni v roku 24 uric, v tej jutranji 
rosi in se napolni z vodovjem te žive narave. Voda postane živa. 
Razlika med tem, če jo boste natočili skozi pipo ali ta vaš sistem čiščenja in filtriranja, ki ga 
poznate, bo mrtva voda. Če jo boste dali v življenje, se bo obudila. 
 
Enaki koncept uporabljate lahko tudi z mantranjem, z živo vibracijo, kjer energijo vode 
poženete v preboj in v življenje. 
 
Lahko si pomagate tudi s kristali.  
Se pravi, Jaz na vašem mestu, bi te kapljevine lovil tako, da bi morda vzel en kristal. Če 
nimate kristalne sklede ali kristalnega kozarca vzemite kristale, ki jih imate, ali  doma za 
dvig energije, morda kakšno stekleno kristalno strelo, ali morda kakšen ahat ali kaj takega, 
kar čutite, da vas kamen podpira in je na vaši strani.  
 
To pomeni, da takšno skledo, ko jo napolnete, ko jo čez noč ali čez jutro pustite v nekakšni 
naravi, ali na balkonu ali zunaj, vendar pazite, da vam ne bodo skozi chemtraile posuvali in 
zastrupljali vodo, da ne boste potem to preveč pili.  
Če vidite, da je masten sijaj na površju, je to strup iz zraka. Tega ne pijte! Ampak poskrbite, 
da je morda skledica pokrita s steklom ali z nečem in jo dajte na jutranjo roso ali kaj takega, 
da se prebuja energija. Nekako tako si pomagajte. 
 
To kapljevino, ki jo lahko naberete, jo lahko naberete tudi tako, da svojo lončnico ali nekaj, 
kakšno drevesce, ali grmiček ali rožico, iz narave, ki ima to kapljevino na sebi, prenesete v 
stanovanje.  
In to kapljevino, ki jo fizično, z rožico prenesete, ali z listkom v stanovanje, jo energetsko 
dvignite in jo imejte v zavedanju, da jo postavite, ali pred tekočo vodo ali nad pipo – kako 
naj drugače prevedem?, preko te, ki teče vaša voda, ki jo odprete. In energetsko ali pa 
rožico postavite v bližino tegá in se bo povezala ta kapljevina direktno na tekoče stanje 
vode, ki teče navzven. In struktura vode se bo pričela spreminjati. Pomagajte si s tem. 
Tako, da nekaj minutk ali nekaj uric potrebuje, da se voda lahko tudi spreminja. 
 
Kako preveriti stanje vode, kakšna je? 
Zelo preprosto! Lahko jo zamrznete in pogledate pod mikroskopom in se poigrajte z 
zamrznjeno kapljevino in se poigrajte z zamrznjeno tekočo vodo. In jo poglejte, dejansko 
pod mikroskopom ali s tem, da čisto približate morda s kakšnim fotoaparatom, da gre v 
globino – boste videli strukturo življenja ali praznine. Tako, da na ta način si lahko tudi 
pomagate. 
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TEHNIKA: KAKO SI Z JUTRANJO ROSO OČISTIMO NOTRANJOST STANOVANJA (posnetek 
33:56) 
 
Lahko pa kapljevino energetsko prenesete od zunaj v notranjost. To pomeni, da jo 
prenesete v notranjost vašega stanovanja, v središče vašega stanovanja in jo energetsko 
obesite ali umestite v prostor, malce pod stropom. In zgoraj se bo vrtela kot kristal. 
 
In vi boste v prostoru, morda v dnevnem prostoru ali kjer koli se pač veliko nahajate, boste 
zaznali drugačno frekvenco. Energija se bo povezovala s tisto vodno strukturo, ki je v zraku 
in hkrati v vas in boste začutili, kako se spira vaš prostor življenja, v katerem bivate ali 
sobivate. 
 
Bodite izvirni. Marsikaj se da narediti. Ampak, delajte z ljubeznijo. Prenašajte z ljubeznijo. 
Ustvarjajte z ljubeznijo in boste zagotovo v sebi, za sebe in za svet okoli sebe naredili največ 
čarobnosti in popolnosti. 
 
»Nam v Sloveniji lahko kakorkoli doprinesete več sončnih dni?« 
 
Zelo zanimivo, malce provokativno vprašanje. Ampak, vsekakor zelo na mestu! 
Če boste opazovali, boste videli, da zelo intenzivno vplivajo na vaš vreme. Igrajo se iz strani 
meje in od tam nekako se določena tehnologija vibracije povezuje z, ne samo s temi 
tehnologijami ali znanji, ki jih posuvajo nad vas preko letenja ali škropljenja, več se ne Bom 
nekako spuščal v globino, kjer se poveže težka kovina in stanje, da nad vas pada dež. Ampak 
ta dež ne prinaša čistine, ampak usedline. 
 
Če se spomnete, ko ste bili mali, da so na avtomobilih padale kaplje, je avto postal čist in 
snažen. Zato so se mnogi veselili vodovja ali dežja. Kaj pa danes? 
Ko pridete z avtomobilom na vodovje ali na dež, je še bolj umazan od težkih kovin, ki jih 
stresajo nad vas.  
 
Zato bi dejal: 
Ljubi Slovenec, ljubi človek – uprite se temu, nesnagi! Kajti, tako kot zastrupljajo okolico, 
zastrupljajo tudi vas, znotraj vas, saj ste vodovje. Saj te težke kovine, strupe in bolezni 
vsrkavate vase in vaša pljuča najbolj intenzivno se sluzijo in najbolj intenzivno odreagirajo 
na vse, kar se stresa nad vas. 
 
Poskušajte večkrat, nekako z ljubeznijo in s srčnostjo gledati v nebo in poprositi Nebo za 
čisto in jasno nebo. Takrat se zna nekako vreme, v določenih koncih ali kotičkih, 
spreminjati. 
 
Lahko pa delate tehnike, ki vas je tudi gospodična Lana učila na samih taborih ali na 
takšnih pretokih, kjer se povezujete z energijo nebom, ali nebom ali soncem, z zrakom ali 
dihom, se pravi, skozi to lahko zelo močno vplivate tudi na vreme, na deževje ali na sonce.  
To je tisto, kar vam lahko odgovorim.  
Kar izvolijo. 
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»Kako bi lahko preprečili genocid nad vsemi nami?« 
 
Jaz Bom dejal tako: 
Genocid nad človeštvom se vsekakor že nekaj časa izvaja. Največji genocid se izvaja, ne 
samo s škropljenjem, ne samo s Haarp tehnologijo, s posebnimi tehnologijami. Vsekakor je 
to tisto, skozi kar, dejansko tudi skozi sodobno tehnologijo 5G in 6G tehnologije, 
pripravljajo pokorščino vas oziroma čistko vas. Tega se mnogi že zavedate. Mnogi pa se 
samo smejijo in norčujejo iz vsegá.  
 
Vendar, najtežja prestopna meja so maske, ki je največji strup za vse in za vsakogar.  
Ko prenašate maske na sebi, ne vdihavate kisika, ampak ogljikov dioksid, ki ga izdihavate. 
In prihaja do tegá, da vsrkavate lasten strup v sebe. In to vam izničuje vaš lasten možgan. 
In vaše celice usihajo. Zato se vam vrti, zato ste omotični in zato je to kot samo-uboj, 
samomor. 
Bodite pozorni na to! Sledite svoji lastni pameti. Sledite svojemu lastnemu občutku, ne pa 
zahtevam genocida, ki vam ga postavljajo. 
 
Najtežji genocid vsegá pelje peščica ljudi, ki se dobesedno poigrava z vsemi vami ali z 
ljudstvom. 
Ne Bom trdil, da bodo uspešni in da bodo zmagali, ker bolj, ko se ljudstvo zbudi in postavi še 
pravi čas za sebe in za svoj pravi jaz, imate možnost stati, obstati in živeti. 
 
Pravica do svobode je osnova, zaradi katere se skozi zgodovino odvijajo in so se odvijale 
vse vojne, vsi škandali, vsi upori in uboji. 
 
Bodite pozorni! 
Skozi zgodovino, v kateri ste se nahajali čisto vsi, ki ste danes živi, ste prisostvovali, ali 
nekakšnemu uboju, umoru, čistki.  Vendar, najtežji proces,  v katerem se sedaj nahajate, je 
pravzaprav čistka ljudi in ljudstva. Več kot, koliko naj se sploh Smem izraziti?, pet milijonov 
ali milijard ljudi je po njihovem prepričanju preveč! 
 
Če bodo uspeli s cepljenjem, bo Evropa padla. Evropa bo opustošena. Evropa bo usahnila. 
V roku pet let Evrope več ni – ni ljudi, ni narave, ni življenja. Je puščava. Je oaza popolnega 
miru. 
 
Dragi moji, spomnite se predavanj, daleč nazaj, Bom dejal, v čas, ko smo vam priznali. Se 
spomnite: »Prišel bo čas, ko boste vso to vodo, ki jo skupaj združujete in jo spravljate v jeze, 
jo spravljate v elektrarne, jo uporabljate in izsušujete zemljo, jo boste uporabili za 
namakanje identično, kot ste delali v Egiptu.«  
Mnogi ste se smejali ali so se smejali: »Le čemú bi mi uporabljali namakanje, ko pa imamo 
vode, ko imamo dežja, ko imamo sonca?« Še malo, boste ostali brez vseh dreves! Dajte, 
bodite razumni! 
 
Vsedite se v avto in se peljite skozi nekaj državic, morda skozi državo Španije, morda skozi 
državo Francije, morda skozi državo Portugalske. Peljite se skozi Italijo. Peljite se skozi 
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Hrvaško. Stisnilo vas bo! Da ne omenjam in ne odpiram tujih držav! Ni dreves. Drevesa so 
opustošena. Države so prazne. In to sledi tudi vam! Zakaj?  
Zato, ker se niste postavili za stran tistih, ki so se trudili in so se upirali pred parlamentom 
in vas budili, da je čas, da se postavite za drevesa, za narave. To je tista lekcija, skozi katero 
boste šli! 
 
Pomnite in zapomnite si to!  
Zemlja bo dala ceno med vas zato, ker spite, zato, ker niste zedinjeni, zato, ker ste kot 
ovce, ki jih lahko človek postavi, zmanipulira, zmanevrira. Ostali boste brez živega življenja. 
Ostali boste brez Matere Narave. Mati Narava ste vi sami! Ostali boste brez vode. 
 
Se spomnite, ko Smo vam dejali: »Prišel bo čas, ko boste plačevali za kisik, za vdihani zrak!« V 
dvorani so se mnogi zasmejali. Ampak, niste daleč. Maske so tu. Kisika ni več tu. 5G 
tehnologija vam odvzema kisik, vam uničuje celice. 
In dejali Smo: »Tisti, ki ste težjih, masovno postavljeni, boste več zraka podihali, boste 
plačevali nekaj, kar ne bi nikoli smelo niti biti, niti preiti. 
 
Dragi moji, še zelo trpko obdobje bo pred vami. In če se boste zedinili, boste obstali in 
preživeli. V nasprotnem primeru, v nekaj kratkih letih, vas več ni. Ne samo Slovencev, 
celotne Evrope in celotne populacije. 
 
In ker ste Slovenci edino ljudstvo na planetu Zemlje, ki je nezedinjeno, bi vas včasih po nagi 
riti našeškal Sam. Včasih se Mi stoži, ko gledam brezbrižnost vas samih. Nam, ki Smo od 
drugod, je bolj mar za vas, ki ste tam, kjer ste. In ko poslušamo vaše brezbrižne besede: »Ja, 
kaj pa lahko naredim?« 
 
Ali veste, kaj Smo vam dejali pred časom? Hoteli vas bodo čipirati. In mnogi Slovenčki, 
intelekt Slovencev je: »Bomo pa imeli čipe in bomo brezbrižni, kje imamo ključe in kje imamo 
kaj drugega!« Vse bo šlo preko čipa. 
 
Vklopite pamet! Vklopite možgan! 
Boste plačevali za lasten dih. Boste plačevali za lasten utrip! Ker, ko enkrat dobite čip in vsi 
tisti Slovenci, ki ste inteligentno pametni in se cepite za COVID-19, dvojno dozo bi vam dal! 
Kar jezen postanem, ker ste tako malomarni do sebe in do vsegá! 
 
Kako si lahko privoščite genski genocid nad vami? Kako si privoščite, da vam vstavijo tekoči 
čip v vas in vas manevrirajo in ubijajo? Ali vam res ni jasno, da vi tega ne rabite, ker ni 
stanje takšno, kot jo prikazujejo!  
 
In prišel bo čas, ko se boste spomnili – imam čip in nimam svobode! Vsak korak bodo 
vedeli, kam greste. Vsak korak bodo vedeli in nadzorovali. Ko boste zapustili svoj dom, 
vam bodo vdrli v dom. Ko boste šli v službo, vam bodo manevrirali tam, kjer vas ni! 
 
Ljudje, nikoli več ne boste zmogli se znebiti čipa, ker je le še fizična smrt. Znotraj je 
smrtonosna kovina, Bom dejal, ki v trenutku, ko ga boste želeli odstraniti, postane tekoče 
stanje in je v trenutku fizična smrt. 
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Nikoli več se tega ne boste znebili!  
 
In vi lovite zadnje dneve v odločitvah. In s septembrom, mnogi Slovenci, mnoge matere, 
mnogi starši in mnogi očetje, boste PONOSNO dali cepiti svoje otroke zato, da jih boste 
UGONOBILI. 
 
Tudi ne veste, kaj vam sledi, ko sledite sistemu. Uporabite lastno pamet! Uporabite lasten 
čut! Ljudstvo na Zemlji je budno, Slovenci pa, kot bi bili zarustani! In vse, kar hočejo, ni 
odvzem svobode, ampak odvzem tekočine, vode v vašem telesu. 
 
Dragi Slovenci, vsi, ki ste v Ljubljani, v Mariboru, ki ste v večjih mestih, ali ne čutite, da ste 
v mikrovalovni pečici? Ali ne čutite, kar Smo opevali pred letom, da bo prišlo med vas – 
skoncentrirana energija, ki vas bo skurila? Ali se ne zavedate, da vse te pametne luči, ki so 
vam jih postavili povsod kot javno razsvetljavo, so kamere, je orožje, s katerim lahko 
scentrirano ubijejo enega ali celo mesto ali še kaj več?! Vendar, vi spite. 
 
A ne samo to!  
V vaši deželi izdelujejo 5G orožje in vi ga podpirate. In vam bodo nastavili vse, na vsakem 
koraku. In še se norčujete in ne dojamete, da sprejemate lasten konec! 
 
Poglejte sosednje države – Jugoslavijo! Poglejte, česa del ste bili in česar del tudi boste bili. 
Gre po vrstnem redu: odvzem kisika, odvzem svobode; odvzem pravice in postati robot. Iz 
vaših teles bodo delali klobase, ki jih bodo uživali drugi, ki so človek ali kaj hujšega kot 
človek!  
 
Ne potrebujejo toliko ljudstva! In vi niste nič drugega kot speča rasa, kot ste bili na 
avtohtonem planetu, ki ste si zatiskali oči, da nekaj ne bo. Danes imate le še košček 
Slovenije, ki ne upam trditi, da jo čez dve leti boste sploh še imeli! Morda jo boste s krvjo 
jemali nazaj. Morda se boste klali in bojevali.  
 
Ampak, vi Slovenčki ste res unikatni!  
Namesto, da bi podprli ljudi, ki stopijo na ulico, ki stopijo pred parlament in si UPAJO 
povedati in upreti, se nasmehnete brezbrižno in greste. In tako bodo drugi brezbrižno 
naredili z vami in Slovenije več ni.  
 
In če boste tako nadaljevali, s septembrskim mesecem, ko vam bodo znali dati ultimat – 
cepljenje in obvezno čipiranje, postavite se v vrsto, vzemite štrik in se rajši obesite sami. 
Ker to, kar boste dali v telo, je hujše od samomora!  
 
Zapomnite si to, kaj Sem dejal!  
Pa vas ne nagovarjam k samomoru, ampak, to bo enako stanje. Ker, ko sedajle gledate v 
sosednje deželice, katere del ste bili, ste brezbrižni! Kako ste lahko tako brezbrižni? Gre se 
za vašo kri! Vi imate svoje kri, svoje potomce, svojo zgodovino v njih, med njimi!  
Postaviti bi se morali za njih, ne pa brezbrižno zamahniti z rokó! In le nekaj tednov,  daljših 
tednov vas loči od nekega zapisa, ko bodo dejali, da ste na enaki strani. 
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In zapomnite si!  
Mnoga inteligentna bitja kot ste vi, se boste postavili v vrsto in se boste šli čipirati oziroma 
cepiti za nečem, kar ne rabite. Zakaj? 
 
Zato, da boste imeli službo, da boste imeli denar, ki vam ga bodo odvzeli. Ne samo 
svobodo! Odvzeli vam bodo denar. In nikoli več ga ne boste imeli, ker bodo oni razporejali, 
kam bo šel vaš denar. Dali vam bodo enotno valuto, kot Smo vam večkrat, mesece in leta 
šepetali: »Zbudite se!« In vi znate biti ena izmed prvih držav, ki bodo uvedle enotni valutni 
red. Super vam gre! 
 
In še vedno niste zedinjeni! Morda je bolje, da niste zedinjeni in gledate lasten konec! 
Neverjetni ste! In Nas bolj duša boli od vas samih.  
In vi znate dobiti takšno klofuto, da se boste zbudili! Ampak, s takšno klofuto, ne upam si 
trditi, da vam bodo katerekoli tehnike pomagale, da vam bo pomagal kakršen koli sistem! 
 
EDINA OPCIJA, EDINA ZMAGA VAM JE – UGASNITE DRŽAVO TAKO KOT FIRMO, SE 
USTAVITE IN RESERTIRAJTE IN PRIČNITE ZNOVA. Edino to je tisto, kar vas zna rešiti. 
Pomnite in zapomnite si to! 
 
Malo Sem odvzel ali prevzel širino, ampak resnično, resnično – Naša Ljubezen do vas 
Slovencev, ki ste avtohtona narodnost, ki prehajate iz prvobitnega planeta, ki je bil ravno 
tako uničen kot vi uničujete in boste znali biti uničeni, ker imate zapis, Nam do vas nikakor ni 
kot brezbrižnost. Nam je mar do vas! 
 
Ali opažate, da je vse skupaj samo program? Dragi moji, program misli, pokorščina, v kateri 
ste! Ste eden izmed najbolj pohlevnih in pokornih narodov. Ne delajte tega! Ne delajte 
tega, ker boste obžalovali.  
Uprite se, združite se, izjasnite se in ne dajajte svojih otrok čipirati in cepiti proti novim 
boleznim, še manj pa proti gripi, ki vam jo bodo močno zagodli. 
 
Za vsa ta razkritja lahko Nekdo izgubi glavo. Torej, ne bodite brezbrižni. Zapomnite si, kaj 
Sem dejal in kaj Sem vam pripovedoval. To je tukaj in sedaj! 
 
»Ali bi skupna molitev Slovencev kakorkoli pripomogla, da se najde nekdo, ki bi zmogel 
deaktivirati stolpe in 5G omrežje?« 
 
Ta rešitelj je lahko vsakdo. Klešče ali škarje delajo čudeže. Vse skupaj pa je le potrebno 
razmontirati, nič drugega! Tako kot se postavi, se razstavi. In to je vse! Dokler še imate te 
postavitve. Ko vam postavijo stolpe, oni potrebujejo samo stolpe. Potem jih bodo nadgradili 
in vas v prah spremenili. 
 
Predvsem pa, molitev dela čudeže. Ampak vse, kar je na fizični strani, je tudi vam lekcija 
učenja, je tudi vam moč bujenja. Zato bodite pozorni.  
Zbudite se in stopite. In opazujte, kako koruptivna je vaša deželica! Ampak, to ni kriva ta 
vlada, ki jo imate. To je kriva zgodovina, ki jo poznate in ki ste jo gradili in podpirali tudi sami.  



 

 27 

Težko je, ko s prstom kažete na Vlado. Oni so samo tisti, ki bodo zaključili, kar so 
predhodniki pripravili. Tudi sami, skozi predhodna stanja. Ni pomembno!  
 
Zgodovino krojite vi sami. Ljudje, dragi moji. Ljudstvo, dragi moji. Vi ste tisti, ki jo krojite! 
Vi ste tisti, ki jo postavljate, saj podpirate, saj spite, odobravate in se nikoli in nikdar ne 
izražate.  
 
In najbolj koruptivna država na planetu Zemlje in sveta je vaša Slovenija! V vrhu ste! 
Zmagovalni ste! Ni bolj koruptivne dežele, zato vam ni kriva ta Vlada, ki je sedajle, nekaj 
kratkih tednov ali mesecev na površju! Ona samo zaključi tisto, kar je že pripravljeno.  
 
Torej, država ste vi. Ne oni. VI! In dokler država, številka obstaja, podjetje obstaja, ste tam, 
kjer ste. Ste sokreatorji!  
In če vi nič ne postorite in preprosto le sprejemate, boste v nekaj mesecih popolni sužnji in 
ujetniki popolnega nadzora, iz katerega ne boste več zmogli iti ali preiti. 
 
Ampak, to se ne bo držalo samo Slovenije, ampak vsegá, kar je okoli Slovenije. In Jaz vas ne 
podpiram ali ne napihujem h kakršnemukoli uporu, napadu ali vsemu. Nikakor ne! To je 
tisto, kar človek sam ve in se zaveda, kaj iz njega pride in preide. 
 
Molitev, prošnja, rotenje, da mir v njegovi duši, da tisto, nekaj, kar mu pomaga ali ga 
nadgrajuje. Zato imejte mir v duši. Molite in prosite, ampak velik del pa postorite tudi 
sami. 
 
Še na eno vprašanje Bomo odgovorili, potem pa se Bomo morda celo morali kar na hitro 
posloviti. Tako, da, kar z besedo na dan. 
 
»Kaj pa vi menite, ali bi se bilo modro vfiltrirati v kakšno politično stranko, da bi lahko 
skozi to doprinašali k pozitivnim rešitvam, tudi s pomočjo Vašega poučevanja in do sedaj 
že podanega znanja? Kaj bi še lahko povedali o čipiranju in o ozaveščanju ljudi? Morda tudi 
preko jumbo plakatov?« 
 
Predvsem Bom dejal tako: 
Jaz nikoli ne obsojam, nikoli ne sodim, ampak zbujam, prebujam in poskušam vas spomniti in 
opomniti, ker to rabite. Ker vsa znanja, védenja in veličine in zavedanje imate znotraj sebe. 
Včasih vas je potrebno vse skupaj malce prešejkati, malce pretresti. Ampak, skozi to vi 
zmorete narediti spremembe. 
 
Jaz Bom dejal tako: 
Dokler vi dopuščate, da oni delajo, kar oni delajo, katerikoli, ste vi podporniki njih! To se 
zavedajte! 
 
Če bi ljudstvo bilo enotno in bi dva milijona ljudi stopilo, najmanj, na cesto in dejalo: 
»Nočemo 5G. Dovolj je! Ne, tega ne sprejemamo!«, slovenska pozicija nikoli tega ne bi 
imela.  
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Če bi dejali: »Nočemo, da se pretoči denar sem in sem ali tja ali h komu v privatni žep!«, se 
to ne bi nikoli naredilo, ker bi vaša vlada poslušala vas, ker ste v večini. Tudi policija bi bila 
na vaši strani, verjemite, ker je to skupna postavitev. 
 
In ne le to! 
Bistvo vsegá je, da se izrazite, da poveste, kaj in kako, kaj si sploh želite! 
 
In, ali veste, kaj bi bilo najbolje?  
Da bi imeli, vsi tisti, ki imate ljubezen v sebi, svojo stranko ljubezni ali ljubečo stranko, 
svojo stranko, ki bi podajala avtohtone rešitve, zavedanja in moč. Ampak, to bi bilo v 
popolnem nasprotju s tistim, kar imate sedaj. Skozi več desetletij, stoletij ali tisočletij. 
Ampak, za to morajo biti ljudje budni, za to morajo biti ljudje postavljeni, za to morajo biti 
ljudje v čutenju, v občutju in zavedanju. 
 
Ampak, saj veste, vedno je upanje. Vedno je zaupanje. Izrazite se! Povejte in podprite ljudi, 
ki so podobnega ali enakega mnenja kot ste vi sami. Kajti, le tako vas bodo slišali, videli in 
razumeli. Ampak, morate biti sodelujoči! 
Jaz ne Smem opevati, kdo naj v kakšno stranko prestopi. To je vaša svobodna odločitev! Ali 
se preriniti znotraj in nekako, tako v ozadju podpirati, pomagati ali nekako nadzorovati, to je 
odločitev vsakega posameznika. Žal, tukaj ne Smem nič odgovarjati.  
 
Ampak, Bom dejal le tako: 
Ko človek dela po občutju, ko dela po čutenju, ko dela po temu zavedanju, je lasten 
zmagovalec. To je tako, kot bi dejal, dela po nagonu. Nagon je preživetje.  
Žival po nagonu zbeži, po nagonu napade, po nagonu se ustavi.  
 
Nagon je torej preživetje. Preživetje je čutenje. Čutenje je harmonija – znotraj in zunaj. 
Čutenje pa je srčnost, toplina in povezanost. In povezanost je svoboda, da lahko vsak 
posameznik čuti sebe in za sebe postavlja tisto, kar ve, ker diha, ker čuti. 
 
Misli so program, so spomin. Je nekaj, kar je nekoč že bilo. In zato drvite, tako kot po 
toboganu, po zapisih, ki ste jih že ustvarjali in mnogi ste jih tudi prestopali.  
 
In vse tisto, kar se je nekoč dogajalo že izven zemeljskega časa, izven zemeljskih planetov, 
se zaključuje tukaj in sedaj.  
 
In ker je popravni izpit planeta Zemlja, nekaj, da se popravi, kar se je nekoč razrušilo, je 
bistvo, da ste v svojem stebru, da ste čuječi, da ste čutni, zaznavni in da sledite sebi in ne 
drugim!  
Ker drugi ne vedo, kako se vi počutite znotraj sebe. Drugi ne vedo, kaj je dobro za vas. Drugi 
ne vedo, kaj ste vi preživljali in kaj ne. In drugi ne vedo, ker nočejo vedeti, kaj je dobro za vas. 
Veste edino vi.  
 
Samo nekaj za razmislek: 
Vsi tisti, ki razmišljate o cepljenju oziroma o cepivu, da je to podporno – če bi bilo to 
podporno, bi se z njim rodili. Bi se s tem zapisom prebili v telo. 
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Vsi tisti, ki niste cepljeni ali niste bili cepljeni, ali vaši otroci niso bili cepljeni, so bolj 
bistroumni, so bolj nagonski, so bolj svobodni, so bolj samosvoji. Ves čas so v analiziranju, 
kaj hočejo od njih in kaj oni ŽELIJO dati svetu. Velika razlika za velike ljudi. 
 
Zato bodite veliki ljudje. Bodite velik človek in poslušajte sebe, kaj je najboljše za vas. In to 
je bistvo vaše zmage. 
 
Kar se tiče vaših plakatov ali namer – peljite v tej smeri. Ampak, predolgo se že nekako 
ustavljate. Kmalu vam jih bodo prepovedali. Tako, da, že nekaj daljših mesecev ali kratkih let 
se ukvarjate s to mislijo, ampak premalo akcije! Hitrejša akcija mora biti. Hitrejša postavitev 
mora biti. Ker, ko vi pričnete nekaj postavljati, so oni že deset korakov pred vami. Moralo bi 
biti obratno! Kar pomeni, naredite to, kar ste si zastavili. Ampak hitreje pojdite. Ne v maso, 
ampak, v tisto, da čim hitreje postavite, dokler se sploh še da narediti ali postoriti.  
Sem na vaši strani, samo pogumno naprej! 
 
Ljubi človek, ljubi Slovenec, ljubim vas tako kot Sebe, vsak pravi junak. Zato bodite svoji 
junaki, v svojih zgodbah, v svojih kreacijah. Bodite svoji in samostojni v ljubezni, v veri, v 
upanju, v življenjskemu utripu, v kapljevini, v moči, ki jo prenašate. Skozi to vodovno 
strukturo ali kapljevino vode se boste povezovali tudi v Virom, Izvirom in védenjem ali 
znanjem. Kajti, prvobitna energija je bila kapljevina in struktura, iz katere je tudi vse 
skupaj prehajalo ali vzplamtelo. 
 
Želim vam vse lepo in lepo, lepo pozdravljeni. 
 
 
 
 
 
 
 


