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SONČNE LUKNJE 
Vodi: gdč. Lana Praner z Gospodi, 17. oktober 2020 
 
Takole. Sedaj lahko tudi v Našemu času Našega prostora tudi pričnemo.  
Najprej pa iskreno in toplo pozdravljeni. 
 
Danes pripada Meni ta čast, da vodim, postavljam, sestavljam, ali bolje rečeno ali bolje 
opevano, povezujem, prepletam in sodelujem. 
Najvišji od Najvišjih so povezani z Menoj. Skozi to, posledično skozi Lariso Visočansko, vse do 
živega življenja, do vseh Stvarstev in do vsegá, kar tukaj, na Zemlji, se sploh ima. 
 
Pestrost Vesolja in razkrivanja se bo danes nekako prepletala skozi Mojo Besedo, ob pomoči 
Mojega Očeta, hkrati ob pomoči Mojih treh Bratov in vseh Tistih, ki sodelujejo tudi v vseh 
plasteh Vesoljnega Stvarstva – tako od fizičnega Stvarstva, do delno kompaktnega Stvarstva, 
do tistega Stvarstva, v kateremu se skriva življenje ali kot vi, kot rodnost, kot plodnost, kot 
obstoj vsegá, kar tukaj poznate. 
 
Mnogo je Tistih, ki so v povezavi z vami danes, v temu času ali v Našemu nočnemu času, 
prepleteni in povezani z vami, ki se nekako pretakate proti večeru ali proti tistemu toku, kjer 
se plasti Vesolja odpirajo in se danes tudi razpirajo. 

 
Lepo pozdravljeni.  
Moje imenovanje je zelo preprosto, le Jorgovanski Vladni mož.  
 
 
 
 

 
In Vesolje je ena izmed največjih čarovnij vsegá, kar tukaj človek sploh ne pozna. Mnogo 
vsegá se giba okoli vsakogar, ampak človek, skozi Naša Razkritja, končno doume ali 
doumeva, razumeva, kako je pravzaprav sestavljen ali kakšen veličasten spekter vsegá 
poznate ali ste nekako veličastno odkriti in razkriti skozi več let, desetletij ali, če bi lahko 
opeval še morda kaj več, bi razkrival še kaj več. Vendar, ni danes čas namenjen temu 
razkritju ali odkritju. 
 
Tematika je danes res posebna ali veličastna. Meni osebno zelo zelo blizu! In zelo ljubim 
takšne tematike Razkrivanja, ker človek zelo malo razkritij o tem skorajda ima. 
 
VESOLJE JE KOT ENA VELIKA SESTAVLJANKA VSEGA 
 
Sončne luknje v Vesolju so pravzaprav razkrite oziroma odkrite preko Naših opevanj ali Naših 
tolmačenj, ki vam jih Bomo podali. 
Vsekakor je Vesolje kot ena velika sestavljanka vsegá. Marsikaj v Vesolju navidezno poznate. 
Vi poznate, da se planeti gibajo okoli Sonca ali pravzaprav, dejansko vas v šolskemu sistemu 
učijo, da se Zemlja, kot planet suka okoli Sonca in hkrati okoli svoje sončne osi.  
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Mnogo planetov, ki se giba okoli, se pravi, v vašem predelu – tako od Jupitra, tako od Marsa, 
od Urana do Venere in do mnogih, mnogih planetov, ki jih je le nekaj ducat, se giba po enaki 
svoji lastni osi okoli Sonca. Torej, nekaj ducat planetov! Skorajda bi jih lahko opevali na vse 
vaše prstke, ki jih imate ali poznate. 
 
Zelo simpatično!  
To so nekako planeti, na katerih živo življenje še vedno stoji, vendar v drugačni preobleki kot 
ga danes poznate. 
Vsi ti planeti ali planetarna ozvezdja ali predeli, kakorkoli jih opevamo, jih opevamo pravilno, 
so bili nekoč, pred tem popotovanjem, v kateremu se danes nahajate, je bil to morda čas za 
marsikoga ali prostor, kjer je živel, se nastanil in nekako preživel nekaj tisočletij ali nekako 
več milijonskih let, zavisi od posameznika ali od posamezne skupnosti, različnih bitij, 
privržencev ali prebivalcev. 
 
Dandanes človek predvsem opeva, da je edino bitje v Vesolju, v vesoljnemu času, ki je edino 
bitje, ki ima razum, um in je najbolj kvalitetno bitje in se celo vesoljno stvarstvo giba samo 
okoli njega samega. 
 
TUDI NA DRUGIH PLANETIH JE ŽIVLJENJE 
 
Vendar, glej ga zlomka! 
Človek še zdaleč ni edino bitje v vesoljnemu stvarstvu, kot vi mislite! Še manj pa edina 
živalska bitja, ki se nahajajo tukaj, na planetu Zemlja, še zdaleč niso edina!  
 
Vsak planet, ki ga poznate, približno v temu ducatu pestrih, nekakšnih izbir planeta, med 
katerimi se gibate okoli Sonca, vam moram prišepniti, da je vsak planet poseljen z 
različnimi bitji. Vendar, ne toliko po celini, po skorji, ampak znotraj, pod skorjo samega 
življenja.  
Tam se giba, tam se nagiba, tam se pretaka, tam se ohranja še življenje, kolikor toliko je pač 
mogoče od vsakega posameznega planeta. 
 
Enako, kot imate vi Zemljo znotraj poseljeno in nikakor ni nekako zaprta, vakuumirana gmota 
kot so vam jo predstavljali, vam tako kot že nekajkrat v predhodnih predavanjih, znova 
polagamo ali prišepnemo, da je Zemlja znotraj poseljena. Kajti, znotraj vašega planeta 
imate še eno Zemljo kot osrčje, ki je samostojen planet znotraj vašega jedra.  
 
Vam so narobe tolmačili ali pa so vas zavestno zavajali, zavestno tolmačili drugače, kot pa bi 
vi hoteli morda sprejeti.  
In ves ta čas, skozi vso to zgodovino, skozi vso to postavitev, vam dejansko šolski sistem 
oziroma državni sistem ali višje inštance, kot so pač se dogovorili, se dogovarjajo in 
prilagajajo, vam dejansko perejo možgan.  
 
Svet, o kateremu Bomo danes opevali, boste dojeli, da je čista zmota, kot ga poznate! 
 
Šolski sistem opeva, da se Zemlja vrti okoli svoje lastne osi in hkrati okoli Sonca, še z 
nekaterimi desetimi ali dvanajstimi ali petnajstimi planeti, kot jih človek je zmožen sprejeti. 
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Vendar, kako je potem mogoče, ko pogledate sredi noči v nekakšno nebo, da je vse polno 
nekakšnih lučk ali vsegá? Če bi bilo vse tako, kot opeva vaš šolski sistem in vas nekako vodijo 
ali usmerjajo skozi to, bi videli le teh ducat planetov, ki kroži skupaj z vami in ničesar drugega 
ne bi obstajalo na nebu! 
 
Kako je torej mogoče, da v vašemu vesolju ali v vaši galaksiji, kakor koli opevamo, jo 
opevamo pravilno, boste dojeli, da imamo prav, je potem toliko nekakšnih lučk ali planetov, 
ki so zaradi »različnega« plina ali »različnega« gibalnega dela različno obarvani? 
 
Ampak, ko opazujete vesolje dojamete, da ste v veliki zmoti ali še v veliki skrivnosti 
marsičesa. 
 
NAD NAMI NE SVETIJO ZVEZDE, AMPAK SO TO PLOVILA TUJIH CIVILIZACIJ, KI SO NEKOČ 
SOUSTVARJALE PLANET ZEMLJA 
 
Vse te lučke, ki so zgoraj, nekako vidite, da so na drugačnih postavitvah. Kajti, to niso 
zvezde! To nikakor niso zvezde, kot jih vi pričakujete. Kajti, če bi bilo temu tako, bi bile 
vedno na enakih pozicijah, v enakih smereh. V resnici pa se ti planeti ali te lučke pripeljejo 
nad vas in se gibajo v različnih strukturah različnega vsegá. 
 
To pomeni, da skozi, vsekakor skozi vesolje pravzaprav razkrivate ali odkrivate različen obstoj 
drugačnih bitij, drugih privržencev. 
 
Vse te lučke, ki so nad vami, niso planeti, še manj pa, niso zvezde, kot vas učijo.  
So bili nekateri planeti nekako povezani z vami še nekaj desetletij pred tem, ko ste morda 
bili še v otroškemu času, so bile tudi zvezde daleč daleč daleč nad vami. Ampak, ne le nekaj 
deset, kot bi jih morali videti skorajda s prostim planetom oziroma očesom, ali iz planeta 
na planet bi se morali videvati tako, kot se videvajo drugi, v različnih galaksijah in 
dimenzijah. 
 
Tako kot ostali planeti izven vaše galaksije ali dimenzije so dejansko prepleteni tako kot v 
nekakšni spirali. To vsekakor drži! In ne le to!  
Vsi ti planeti so medsebojno vidni in se s prostim očesom našega vida zmorejo videti. In to ne 
kot oddaljene kresničke, ampak kot planeti z različnimi slapovi, z različnimi strukturami 
zelenja, z vsem, kar pač premore ta planet. Tisti planet, ki ga pač naše oko budno vidi ali 
opazuje. 
 
Pri vas pa tega sploh ni!  
Torej, vse te lučke ali te kresničke, ki jih vi nekako poznate ali opazujete, se z določenim 
časovnim zamikom prižigajo, pripeljejo in to niso planeti! Planeti se nikoli ne pripeljejo in se 
ne prižgejo, se ne ugasnejo in se spustijo v nižino. Planeti nikoli nimajo steklenih površin. 
Nikoli nimajo krmil! In ko vi opazujete lučke ali te kresničke, lahko vidite, da so to preprosto 
le plovila, ki so nad vami. Niso planeti, ampak so plovila – plovila različne oblike, različne 
velikosti, v več nadstropnih plasteh, ker so to raziskovalne gmote, skozi katere boste 
izvedeli, kdo pravzaprav ste, kam prehajate in zakaj.  
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Torej, to so tuje civilizacije iz različnih planetov, ki so nekoč, nekdaj soustvarjali pri 
ustanovitvi planeta, ki ga vi opevate Zemlja. 
 
Zemlja, kot planet, je eksperiment. Eksperiment, da se je nanj povezala vsa energija, ki je 
bila predhodno raztreščena po Vesolju ali Vesoljnemu stvarstvu. 
Zaradi različnih eksplozij, zaradi različnega neravnovesja, so postopoma zrušili planete za 
planetom in tako je skupaj s kompaktnostjo izginila tudi energija. 
 
OD VSAKRŠNEGA ŽIVLJENJA OSTAJA LE ENERGIJA, ENERGIJA PA JE SPOMIN NEČESA, KAR JE 
BILO 
 
Saj poznate, od vas ne ostane nič drugega kot energija. Od življenja, kakršnegakoli gledamo 
ali gledate, ostaja le energija. Od dreves, od zelenja, ostaja energija. Od vsega, kar vaš 
možgan zmore sprejeti ali videti, razumeti ali doumeti, ostaja le energija. 
 
Energija pa ni nič drugega kot spomin nečesa, kar je bilo. Torej, energija, ko se giba, se 
pretaka le spomin. To je shramba spomina, v kateremu se nahajate ali ste se nahajali. In to 
je ta nenehni tok tokokroga, gibanja vsegá. 
 
Ampak, človek, kot Smo dejali, je eksperiment. To je umetna tvorba! In nikakršen razvoj, 
kot ga vi poznate v šolskemu sistemu, kot so vam ga pričarali, ampak, vsekakor, tako, kot 
Smo vam že nekajkrat opevali, je človek eksperiment, ki je bil ustvarjen v laboratoriju iz 
energije davninskih teles, ki so izumrla na različnih planetih in iz teh planetov, v okolici, se 
je pobirala energija, se gostila in se iz tegá oblikovala nova civilizacija. 
 
Zato so skupaj s tem eksperimentom, ki so ga najprej gojili v laboratoriju, prenesli na 
umetni planet, ki ste ga poimenovali planet Zemlja. Zemlja ali Življenje, bi v Našemu, 
nekakšnemu prevodu Ozvezdnega jezika lahko spregovorili, kako ste si nadeli imenovanje.  
Pa še slednjega si niste nadeli sami, ampak ste ga pretvorili iz različnih prostorov in časov, da 
ste se dandanes poimenovali planet Zemlja. Lahko bi bili planet Sreča! Lahko bi bili 
imenovani planet Pogube. Lahko bi bili planet Preoblikovanja. 
 
Zakaj Zemlja? 
Zato, ker ste iz zemeljske rudnine ustvarjeni, ker imate v sebi rudnino zemlje ali prostora, v 
kateremu se nahajate.  
To pomeni, da vsakdo, kot energija, ki se vpne v neki čas ali prostor, v sebe shrani ali 
sprejme energijo kot rudnino, postane ujetnik tistega prostora, kjer je shranjeval ali se 
napolnjeval. 
 
In tako kot Smo že nekajkrat, pred različnimi predavanji, tolmačenji obrazlagali, da dejansko 
je dih tisti, ki zapolnjuje in vas prikuje ali izdah, ki vas osvobaja in vas premika, premika 
slednji samo energijo. 
 
Energija je tista, ki se preoblikuje! Kajti, z različno frekvenco kot potuje, se različno vidi, 
kajti vaš možgan različno sprejema energijo, ki jo pretvarja, ki jo oblikuje ali izoblikuje. 
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Ampak, vaš možgan je v uporabi le kakšen procent. Nekako štiri do pet procentov, pa ste pri 
šestih že veliki geniji! Če bi delali v 95-procentih, ne bi bili nikoli in nikdar tukaj, kjer ste! 
 
Vendar, vse je frekvenca. Vse je gibanje. Vse je moč energije. 
In z različnimi frekvencami, z različnim zvokom, vi lahko preoblikujete energijo oziroma 
energijo lahko vodite. To je vedel že tudi vaš Nikola Tesla, ki je dejansko skozi preoblikovanje 
energije ustvarjal, kar je ustvarjal. 
 
Ampak, dandanes se z energijo lahko igrate. 
Tako kot jo poznate, energijo zdravljenja, samooblikovanja, samoceljenja, kjer svojo 
življenjsko energijo lahko kopičite in jo vdahnete v predel svoje čakre, se napolnite, 
izoblikujete ali pa svojo življenjsko energijo podarjate drugemu, da drugi nekako živi na vaš 
simbiozni račun ali pa se morda drugi igrajo z vašo življenjsko energijo, ki vam z določeno 
sodobno tehnologijo preprosto spreminjajo njeno vibracijo in njen tok. 
  
Skozi to se energija lahko dobesedno kot zaleti, kot celica v celico zaleti in se ne razvija, 
ampak obstoji. To dela navidezno ta vaša sodobna tehnologija, v katero ste posegli 
oziroma katero so vam podali in skozi katero boste žarčili in se raztapljali.   
 
To pomeni, da ta vaša sodobna tehnologija, od 5G tehnologije naprej, ne boste več človek! 
Ker človek kot človeka ne boste več poznali, kaj šele spoznali! V takšno obdobje tudi 
vstopate! 
 
TUJE CIVILIZACIJE SE BODO V ZELO KRATKEMU ČASU SPUSTILE NA NAŠA FIZIČNA TLA 
 
Ampak, v temu procesu, v kateremu se boste borili, da boste obstali ali preživeli, nikakor ne 
boste sami! 
 
Vse tiste lučke, ki so nad vami, ki niso planeti, ampak so te »navidezne« kresničke, ki se 
različno obarvajo ali pa se večkrat tudi zakrivajo v obliko dima, oblaka ali nekakšnega 
izpuha, da nekako oblebdijo nad vami in so prosto lebdeče in stojijo, tako, da vi komajda, 
komajda opazite, da je to plovilo v oblaku ali »navidezni« sopari, ki se nekako pretvarja ali 
pretvori, so to namreč civilizacije, ki bodo v zelo kratkemu času prestopale in se spustile na 
vaša fizična tla. 
 
Določene civilizacije, ki so že nekako predhodno sodelovale z določenimi bitji znotraj Zemlje, 
so tisti, ki se bodo medsebojno povezovali. Vendar, tudi človek je vedno in velikokrat 
vzpostavljal vez, ker je iskal ali pa je bil od njih podan, da je v zemeljskemu času se znova 
preoblikoval. 
 
Ko izhajate iz dejstva, da je energija le spomin, ki različno vibrira pomeni, da je lahko 
različna teža ali težina. In ta teža se spušča k tlom. In to je rudnina. In ta rudnina je spomin 
vsegá, kar človek na sebi, za sebe ima – telo! 
 
Tisto, kar je bilo čutno naravnanega pa se povezuje znotraj kot samostojna enota in se 
spolzi ali solzi in izgleda kot kapljevina, je duša, ki se znotraj giba, a nikoli ne zaspi.  
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V bodočnosti vsekakor potrebujete energijo telesa in hkrati potrebujete tudi energijo 
življenja.  
Energija življenja, kaj pa da, prihaja od drugod, nikakor ne od vas, ampak od Bitja, ki je 
Svetloba, ki je Luč, ki se žrtvuje za vas, da vam pretaka to belo energijo, ki ni vaša, ampak 
jo vi zelo radi podarjate drugam, balansirate z njo, jo ne spoštujete, jo ne cenite! Ali pa?! 
Morda ste tudi posamezniki, ki to znate ceniti ali jo objeti in jo imeti v spoštovanju ali dihu. 
 
Vendar, kaj ima to veze z vsemi temi lučkami, ali svetovi ali planeti, kot jih vi opevate, tako 
visoko nad vami? Zelo veliko! 
Kajti, vsi tisti, ki so prešli v zemeljski čas in se vsako noč nad vami podijo in nekako vozijo 
in se pripeljejo, torej, niso planeti! To so plovila, ki se vedno bolj približujejo Zemlji. Zato 
lahko s prostim očesom opazite, da iz noči v noč in proti dnevu so vedno bližje vam.  
 
V nekaj mesecih se bodo ta planetarna bitja spustila med vas. To bo ena od najtežjih 
preizkušenj!  
 
Ker, ko boste vi nekako bili bitko za obstoj – človek do človeka ali kot, da vas bo vrh 
zemeljskih vladarjev, ki jih poznate v fizičnih oblikah in oblekah ali podobah znova 
poskušal zrušiti dokončno in vas iztrebiti, lahko nastane prosta površina gibanja ali 
življenja za te, ki se spuščajo med vas! 
 
Kot veste, čeprav si mnogi zatiskate oči, mnogi zatiskate ušesa, se zgodovina ponavlja! 
Ampak, ne zgodovina kot zgodovina Zemlja, ampak planetov predhodnega življenja. 
Ko dojamete, da ste planet za planetom uničevali, po enaki kopiji, kot jo sedaj s svetlobno 
hitrostjo dobivate nazaj, boste dojeli ali pa sprejeli dejstvo, da ste na planetu Zemlja 
preprosto že odveč. 
 
Vsa ta sodobna tehnologija je namenjena vam, da vas zasužnijo, da vas zaprejo, da vas 
vodijo, da vas nadzorujejo in pripeljejo v robotizirano stanje. Robotizirano stanje pa je 
hibrid. Tako kot avtomobile, ki ste jih spreminjali na hibridni pogon ali na hibridna vozila, 
enako bodo naredili tudi oni vam! 
 
Vendar, natočite si čistega vina! 
Vlade, vrhovi ali tisti, ki imajo denar, tisti, ki vplivajo na sistem vsegá, pazite to – vero, 
misli, zdravstvo, vojsko in vodo, bodo vplivali na zrak.  
Torej, vsi ti ne potrebujejo vas, ker ste odvečna sila, ker so si oni že ustvarili prostore na 
drugih planetih, fizičnih planetih, kjer so si postavili svoje baze, v katere že postopoma 
prenašajo, pretakajo in postavljajo vse tisti ali tisto, kar vam niti malo, za trenutek na kraj 
pameti ne seže ali se vas ne dotakne, ali bi vam sploh možgan dal vedeti, da je sploh resnica 
in da je sploh možno, da je temu tako! 
 
Zato, dragi moji, poskušajte razumeti, da oni ne potrebujejo vas! Oni potrebujejo milijon 
otrok, ki se jih da spremeniti, voditi, pretvoriti v hibride, jih izoblikovati. Ostalo oni ne 
potrebujejo! 
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Mnogi med vami ste to že dojeli. Večina pa nočete sprejeti, ampak vi vstopate v eno izmed 
najtežjih obdobij svojega obstoja, kjer se bodo pokrili vsi planeti. In takrat, ko se planeti 
postavijo, kot Smo vam opevali že pred meseci in meseci in meseci, ko se postavijo planeti v 
ravno linijo, so vse do dandanašnjega časa prestopale in nastopale največje zgodovinske 
vojne v oblikovanju, preoblikovanju, diktaturah in vsegá. 
 
In tudi sedaj, v naslednjih tednih, vstopate v to obdobje, ki zna trajati morda celo dve, 
morda celo tri leta. Zopet pa zavisi od vas, ali boste zmogli stopiti skupaj in porušiti vse, 
kar ruši vas. 
 
S CEPLJENJEM IN ČIPIRANJEM SE SPREMINJA NAŠA GENETIKA 
 
To je eno izmed najtežjih obdobij, kjer se bo pričel izvajati in se že izvaja genocid nad vsemi 
vami. Kakorkoli gledate, kakorkoli sprejemate, se pravi, cepljenje je spreminjanje genetike. 
Ni zdravila! Ni popravnega izpita!  
 
Genetika je osnova za to, kar ste. Ko vstopate v genetiko in kar daste v genetiko pomeni, 
da postanete lahko tisto nekaj, kar nikoli, nikoli niste pomislili, da sploh lahko ste! 
Postanete spački, postanete stvori, postanete šimpanzi, postanete tisto, kar vas vodi, 
usmerja ali vam vstavijo v notranjost.  
Kaj več sploh ni pomembno, ker tako ali tako večina od vas, vsaj v Sloveniji, žal, spi ali pa 
prespi. 
 
Vendar, kakorkoli, morate vedeti, da je takšna podlaga, podlaga, skozi katero ste se skozi 
zgodovino, že na predhodnih planetih, enako borili in so vam skozi cepivo že v zgodovini 
dejansko vstavili tekoči čip, ki ga niste zmogli niti spremeniti ali izoblikovati.  
Tekoči čip je bil tisti, ki se je na koncu zgostil v eno gmoto in je dejansko to vstopalo v 
vsako celico in zato ni bilo, skozi zgodovino, mogoče popraviti ali spremeniti kar ste dobili 
v genetsko zasnovo. 
Zato so, Smo in boste izgubili zagotovo tudi ta planet, če boste šli v smeri tega cepljenja, tega 
čipiranja! 
 
Ampak, kaj ima to veze ali povezave s sončno luknjo Vesoljnega stvarstva? Vse in hkrati 
popolnost, v katero bomo vstopali! 
 
SONCE JE PROSTOR PLINASTEGA STANJA, JE PREHOD, SKOZI KATEREGA VSTOPAJO PLOVILA 
TUJIH CIVILIZACIJ V NAŠ PROSTOR 
 
Sončne luknje ali Sonce, ki ga imate nad seboj, je pravzaprav prostor plinastega stanja, kot so 
vas učili. Je visoke temperature, v katero ne morete vstopati. Tako so vas učili! 
V resnici pa je plinasto stanje, skozi katerega zmore vsakdo iz Našega stvarstva, 
kompaktnega stvarstva prestopati ali vstopati in so to prehodi iz galaksije v galaksijo, iz 
enega časa v drugi čas, iz enega prostora v drugi prostor.  
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In vse te kresničke, ki jih imate nad seboj kot planeti, so plovila, ki prehajajo vsako noč 
skozi sončni sistem, ki se pretaka kot sončna luknja Vesoljnega stvarstva in vstopajo v vaše 
stvarstvo, dobesedno tik k vam. Ali razumete? 
 
Skozi to se prehaja s plovili v vaš čas in v vaš prostor. 
Če Nam ne verjamete, poglejte po spominu! Spomnite se, kako globoko nazaj ste potovali 
skozi to. 
 
Ampak, sončne luknje niso namenjene samo potovanju ali prehodu! Sončne luknje so 
namreč prostor, v katerega se ujamejo energije, ki so pripravljene na žganje ali na večno 
ujetost, ki ne morejo nikoli več prestopati nikamor in so ujete na sami gmoti te shranjene, 
goste sončne energije. 
 
To pomeni, da je vaše Sonce vsestransko uporabno!  
Ampak, če gledate v nebo, boste opazili, da se večkrat pojavljajo ali kar konstantno 
pojavljajo dejansko več sonc – dva, tri, je nekaj čisto normalnega! In če dobro gledate in 
takrat, kadar se odpirajo sonca ali se k vam pripelje novo sonce ali umetno sonce se vpne, 
ker ste v drugemu času in v drugemu prostoru, dejansko skozi te luknje prehajajo k vam 
različna plovila, različna bitja različnega stvarstva, ki so nekoč tudi soustvarjala ali pa so 
prišla, prešla ali prehajajo z namenom pobiranja.  
 
Ne pobiranja fizičnih teles! Fizična telesa bodo pobrana le redkim! Ne vsem! Kajti, fizično 
telo je energija, ki je pripravljena za postavitev okostenelosti novega nesmrtnega telesa. 
Ampak o tem, ta trenutek, še ne Bom opeval! 
 
Bistvo vsega je, da se zavedate, da več kot imate teh sonc vpetih in v očesu vidnega 
stvarstva videnih, več imate prehodov tujih bitij, ki prehajajo k vam. 
 
Vendar, tako kot duhovni človek rad modro govori, mnogokrat neumno spregovori! Kar 
poslušamo, zelo redko ali zelo pogosto, mnogi pravijo: »Še dobro, da prihajajo, ker nas bodo 
pobirali in premikali!« 
Pa kdo bo koga pobiral in prebiral, ko pa niti nikogar ne poznate!? 
 
Človek se mora zavedati, da se bo prenašalo samo tisto, kar je vredno prenesti, torej tisto, 
kar je polno ljubezni, kar je polno sočutja, kar je milo, toplo in prijetno, sočutno. Vse ostalo 
nihče ne bo pobiral v celoti ali celostnega!  
Vendar, tudi pri tem ne boste izbirali vi, ampak vsi drugi, ki so soustvarjali človeka samega. 
 
Kako je mogoče, da človek tako malo ve o vsem ali od vsakogar? Kako je mogoče, da niti 
toliko ne zmorete, da bi se zmogli povezati z nekom, ki je nad vami?  
 
Vsi tisti, ki so nad vami že nekaj let ali nekateri desetletja in stoletja, se pripravljajo na 
proces zaključka planetarnega ozvezdja.  
To pomeni, da bodo prišli do točke, kjer se bo pobiralo, nabiralo, premikalo, izpostavljalo ali 
preoblikovalo vse od vsakogar. 
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BOLJ, KO SE BOMO ODREKALI MATERI NARAVI, PREJ BOMO POTONILI IN IZDAHNILI 
 
Vsekakor je človek tisti, ki doprinaša, kajti ruši svoj sistem življenja.  
Ampak, bolj kot se boste nekako odrekali Naravi, prej boste potonili in izdahnili. Kajti, saj 
veste, kako teče ves sistem kisika?! Ko Narave več ni, življenja več ni! Ni ničesar, kar je 
hrana, ni ničesar, kar je tistega, kar se diha, živi in preoblikuje. 
 
Sami sebi uničujete vodo z zastrupljanjem.  
In če dobro pogledate, vsi tisti, ki dejansko nočete videti in razumeti in vidite nad seboj 
samo sivkasto kovinsko nebo, z različnimi dodatki so to strupi, ki jih vsrkavate v telo skozi 
dih, skozi hrano. In kaj kmalu boste ugotovili, da so vam zastrupili zemljo, življenje, 
predvsem pa vodo. 
 
Dandanes skorajda nimate več čiste vode! Redki kraji so, kjer je še čista voda! Čista voda, 
pitna voda bo le še tam, kjer ne bo nesnage na nebu.  
 
Ampak, vsekakor, čistina neba in življenje vsakega posameznika bo vezano na življenje 
Matere Narave. In ker človek se vedno znova ukvarja samo s tem, kako bo preživel, kako 
bo obstal, ne spremlja dih Narave. Pozablja na dih narave! 
 
ČLOVEK IMA V SEBI LASTNO SONCE 
 
Vendar, Sonce je vsekakor povezano na sistem diha Matere Narave! Kako je mogoče, da je 
Sonce povezano na sistem Narave? Zato, ker imate, tudi vi kot človek v sebi sončno 
energijo – sonce, lastno sonce, lastno energijo, ki vas greje in dela telo gibljivo, mehko in 
vodljivo. To izhaja iz sončne energije, ki jo nosi vsak posameznik na različnemu predelu.  
 
Ko sončna energija zapusti človeka samega, telo oleseni. Postane trdo, hladno in negibljivo. 
Tudi obarvanosti rožnate svetlobe več ni! 
 
Kaj to pomeni?  
Da vi ste vesolje v malem! Vse kar ste, vse kar imate, vse kar poznate, vse kar izoblikujete, 
se v malem zgrinja znotraj vas. In človek ima v sebi samo male delčke, drobne delčke 
spominov ali shranjene energije, ki je še potrebna preoblikovanja. To pomeni, da ste, skozi 
življenja dosegali sito razsvetljenja.  
 
Sito razsvetljenja pa pomeni, da vse, kar je čistega, svetega in ljubečega, se je spajalo v 
vašo shrambo in je nekje, v odmaknjeni sferi, lahko daleč od vas ali pa blizu vas, zavisi od 
posameznika, preko katerega se dejansko tudi bodočnost skriva ali razkriva.  
 
V človeku je torej samo še tisto, kar je potrebno izoblikovati, preoblikovati ali spremeniti v 
podobi tistega, da se shrani ali naredi ljubečnost, sprejemanje in čutnost.  
Vse to je nekakšen paket, v kateremu se nahajate ali izoblikujete in več kot izživite in manj 
kot se obtežite, manj ste imeli prenosa v naslednje življenje. Manj ste se zmogli 
preoblikovati, sočustvovati ali pa se z borbenostjo postavljati. Zavisi, kaj ste prenašali iz 
usedlinic vse v sedanji čas. 
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Bodite pozorni! 
Enako kot imate znotraj sebe, enako se projicira nekje izven vas.  
 
V vas je mali drobni delček tistega nečesa, kar je pomembnega za vas. Izven vas pa imate 
drugi del ali pa tretji del, zavisi od posameznika, kjer je shramba dobrega ali vrhunskega.  
 
To pomeni, da na koncu ali v določenemu času zaporedja, se dejansko notranja usedlina ali 
tisto, kar znotraj, v telesu še imate kot spomin, kot energija preoblikovanja, se sprejme ali 
spusti, poveže ali zlije s shrambo, ki ga lahko sprejme ali zavrže.  
 
In, če ga zavrže, bo zavrgla zadnji spomin – to, kar tukaj ste!  
 
To pa ni v vašemu interesu, ker boste vi lahko ostali ujetnik sončne luknje ali pa česa 
drugega, morda novega rojstva, v katerega se zemlja nikakor tako več ne podá. Kajti, v 
trenutku, ko je človek posegel v strukturo DNK, genetike in vsegá, se meša v nekaj, kar je 
naravnega. 
In takrat bo človek izjemno intenzivno pričel prispevati k ustvarjanju novih bitij, ki bodo tisto 
nekaj, kar se bo v laboratoriju ustvarjalo. 
 
PRENOS, PRETOK PREHODA SONČNE LUKNJE V VESOLJU 
 
Vendar, vrnimo se nazaj! Vrnimo se v čas, v katerega Smo se danes potopili – v prenos ali 
pretok prehoda sončne luknje v Vesolju. 
 
Vi poznate bele luknje v Vesolju in počasi spoznavate mnogi tudi črne luknje v zakonu 
Vesolja.  
 
Črne luknje so pravzaprav prostori usedlin, energij, kjer več nič ni uporabnega ali dobrega, 
ali pa je tam samo tista shramba najtežjega od najtežjega. In zato izgleda kot luknja, kot 
prehod, kot potopna energija, ki povezuje ali spaja k sebi vse tisto, kar ni pomembno ali 
primerno za tokokrog novega nesmrtnega življenja. 
 
Zakaj se duša vedno znova rojeva? 
Zato, da bi si dokazala, da je častna in veličastna. Skozi to pa bi se zmogla pobrati in se 
vrniti domov. 
 
Kaj pa je dom? 
Dom je lahko navidezni prostor, vmesni prostor, kompaktni prostor. Ampak, kot 
sestavljanka se zmore vrniti domov ali pa si izbrati planet, iz koder je ona prvotno 
prehajala, seveda, če je sploh še v obstoju. 
 
Mnogi so dejali: »Kaj bomo s človekom, ko se bo vrnil nazaj domov?« 
Vsekakor, planet kot ste ga dobili, ste ga imeli v matrici malega stvarstva. To pomeni, da je 
bil planet izoblikovan po podobi, kot ste ga nekoč imeli, a ste ga oskrunili in spremenili, ste 
ga zrušili in ugonobili.  
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In večji prostor je pravzaprav prostor, kjer Smo ga na novo obnovili, ker ste ga tudi tam 
zrušili ali so ga mnoga druga bitja rušila in nečastno raztreščila. Vendar, tako daleč, da bi 
dejali, da bo človek zmogel ustvarjati sam sebi planete, še zdaleč ne bo tako lahko! Predvsem 
zato, ker nimate toliko časa kot ga imamo Mi, preprosto v tej nesmrtnosti ali v času, ki ni 
minljiv. 
 
Vi živite namreč v času minljivega pretoka. Ampak, če bi se vaš ta čas, povezal na sončno 
energijo in bi živeli s sončno energijo enakopravno in v ravnovesju, bi lahko ustvarili 
nesmrtno telo tukaj in sedaj. 
 
To pomeni, da bi lahko to telo spremenili v nesmrtno strukturo nesmrtnega stanja.  
Ne bi se starikalo, ne bi se sežigalo. Ne bi izdihavalo, ne bi vdihavalo. Bilo bi popolna 
vakuumska gmota toplega, srčnega in pravega diha. Ampak, o tem zagotovo človek lahko 
samo sanja in morda tudi dosanja ali dočaka.  
 
TUJE CIVILIZACIJE BODO VPLIVALE NA TO, KAJ SE BO DOGAJALO Z NAMI 
 
Tujci ali tuji bodo vplivali na to, kaj se bo dogajalo z vami!  
 
Vendar, vsi tujci, ki so prestopali ali prehajali v zemeljski čas, niso najbolj naklonjeni vam!  
 
Kajti, vsakdo je ustvarjal svoj produkt. Zato imate toliko držav! In iz vsakega planeta je bilo 
nekoč podano marsikaj na planet Zemlja in zato imate na planetu Zemlja toliko nacij, 
toliko različnih preoblek človeka!  
Zato je vsaka država unikatna in vsak človek znotraj nje same tako drugačen in poseben. Zato 
se medsebojno tako razlikujejo, eni in drugi, zato, ker prehajate iz različnih planetov. In 
različni planeti so soustvarjali tudi različne narodnosti ali podzvrsti.  
 
In tako nekako bi lahko izoblikovali, da planet Zemlja, na nek način, skriva kodo Vesoljnega 
stvarstva, ki pa jo vi, žal, nikakor ne boste potuhtali, ker Smo v eno samo postavitev vedno 
znova, kot v DNK strukturo, nekaj izmaknili in vam prekrili. 
To pomeni, da tudi v vaših horoskopih vedno en znak manjka. Ravno tako vam manjka tudi v 
strukturi elementov, vam en element manjka. 
 
Vedno nekje nekaj manjka! Ampak samo zato, ker poznamo vaš spomin, ker poznamo vašo 
strukturo, ker poznamo vaše razmišljanje, da bo človek vedno bolj iskal in bo hotel postati 
Bog! Bog pa nikakor ne morete biti, ker niste, vse do sedaj, nič ustvarjali, ampak ste samo 
rušili. Lahko pa se potopite v sebe in v popotovanje znotraj sebe. 
 
Torej, sedaj veste, kako je planet sestavljen in zakaj ste različne oblike, podobe in zakaj se 
nekateri sovražijo, ali se preoblikujejo ali pa morda ne sprejemajo druge barve kože, ker ste 
zavedeni, ker ste vodeni, ker ste v programih, ker ste v manipulaciji!  
Kajti, vsi izvorno izhajate iz ene skupinske, genetske zasnove, v katero so postavljali 
energije spominov, da se je izoblikoval eksperiment človeka. 
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KMALU BOMO DOJELI, DA JE ZEMLJA ENA VELIKA, ZLAGANA IGRALNICA 
 
Hočeš nočeš! Človek sprejme ali ne sprejme!  
Kaj kmalu boste dojeli, da je svet Zemlje ena zlagana, velika igralnica. Vse skupaj je vse 
samo postavljeno umetno, ker je iz spomina stkano.  
Ko boste dojeli, da ste ustvarjeni od drugod in ko boste dojeli in ko vam bodo podali 
resnico na površje, vam pade religija, vam pade vse, kar znate, vse, kar poznate, vse, kar 
ste dosegli in vse, kar niste dosegli!  
Vse boste dojeli, da ste ujeti v matrici programa spomina, kakršnega so vam, kot program, 
ustvarjali in vas vodili. 
 
In ker je bilo vedno to postopoma in vedno nekako po kosih, vi niste niti toliko dajali 
pozornosti na to.  
V temu sedanjemu času pa bolj, ko ste modri, bolj, ko postajate samostojni, bolj, ko 
dojemate in razumevate, bolj boste dojeli, da vam vsiljujejo nekaj, kar ni zdravega in 
humanega. 
 
Torej, vse kar umetno vstavljajo v vaše telo kot nekaj, kot cepiva, kot programi, kot 
nadzori, kot manipulacija, je slábo za vse in za vsakogar!  
Kajti, to je popoln prenos spomina, ki se je dogajal, predno se je zadnji planet zrušil ali pa, od 
koder ste bili pognani ali pa izgnani. 
 
V OSRČJU ZEMLJE ŽIVI CIVILIZACIJA, KI JE 9.000 LET PRED NAMI V RAZVOJU IN HARMONIJI 
 
Torej, sedaj dojemate, da je planet Zemlja dejansko skrivnost. Zakaj? 
So različne rase, ki jih človek ni ustvarjal sam. Preprosto zato, ker ste bili pripeljali iz 
laboratorija v Zemljo, kjer ste pričeli svoj razvoj, svoje popotovanje. 
 
Zakaj so na Zemlji izkopali in izkopavajo 25, 30, tudi 45 metrov visoka telesa okostij? Zato, 
ker so bile to civilizacije, ki so skrbele za svoj eksperiment. 
Zakaj ne morete v osrčje Zemlje iti? Ker so vam zaprli prehode ali fizične luknje, na 
različnemu severu, jugu, vzhodu in zahodu, v morju in pod morjem in še marsikje na 
kopnem, jih obkrožili z vojnimi bazami in vam ne dopuščajo, da vstopate znotraj, da bi 
dojeli, da so znotraj civilizacije, ki so več kot 9.000 let pred vami v razvoju in harmoniji.  
Ne poznajo nobene vojne in niti enega umora! 
 
Kaj pa pri vas? Vse ravno nasprotno! 
Torej, civilizacija znotraj živi z energijo, ki jo vi ne morete stransformirati, ki je izvorna in iz 
katere bi se lahko napajali planeti, svetovi, časi in prostori!  
 
Ha, ha, dragi moji, zaklad imate pravzaprav pred seboj, pa ne morete do njega, ker niste 
nikoli razmišljali, ker ste bili vodeni v program življenja - delati, služiti, se izobraževati, se 
dokazovati in izživeti, preživeti in se ugasniti.  
In znova nazaj. Roditi, živeti, služiti, izdahniti. Znova nazaj. In tako v ciklusu, do vse do tega 
časa. 
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ČLOVEK JE EKSPERIMENT TUJIH CIVILIZACIJ 
 
Ko človek dojame, da je eksperiment civilizacij, ki se bodo v nekaj mesecih preprosto 
spustili na zemeljska tla in pristopila k vam, vam zagotovo vzame marsikatero sapo in 
pogum! Zakaj? Zato, ker boste dojeli, da ste majhni, da ste nebogljeni in da ste dejansko, 
kot bi vas postavili v pozicijo šah-mat.  
 
Ampak, ZAKAJ so te civilizacije prišle med vas?  
Zato, ker so določeni »bogati« vladni in vodilni odprli zemeljski planet in ga zabarantali. 
Zato so dobili določena znanja, védenja, ki jih, pač, uporabljajo »navidezno« sebi v prid. 
 
In ne le to! 
Če boste dobro pogledali med popularnimi ljudmi na zemeljskemu planetu boste dojeli, da 
že dalj časa med vami krožijo hibridi. Hibridi, roboti, ki so v podobi človeka samega.  
Zato so brez čustev, zato zmorejo delati kar HOČEJO delati oziroma kamor vas peljejo in 
zapeljujejo. 
 
Zelo preprosto! 
Sonce je vaš svet. Brez Sonca ni življenja! Zato mnogi razmišljajo, kako bi ugasnili ali zakrili 
to sonce. Ampak, ne zato, da se vi ne bi hranili iz Sonca, ampak zato, da bi skrili, kako 
množično prIhajajo skozi Sonce s plovili tisti, ki jih vi sploh še ne poznate! 
Zato vam vedno znova »zaškropijo« nebo, vam zaprejo nebo, da ne vidite in redki so, ki 
posnamejo in ki si upajo dati pred vas razkritja in odkritja, da ste nekje, da ste ujeti, da ste v 
poziciji, kjer nikamor ne zmorete iti ali preiti. 
 
Prehajate v fazo, kjer z vami manipulirajo. Prehajate v fazo, kjer se boste prebudili. 
Prehajate v fazo, kjer boste dojeli, da je bila vsa resnica prilagojena ali zlagana.  
 
Resnica šele v temu času prehaja na površje, zato je pred vami obdobje, v kateremu se 
boste mnogokrat borili in upirali, ker vam bo zastajal dih od zlobe, ki bo preplavila Zemljo 
oziroma jo že preplavlja, pa še ni dosegla 30-ih procentov, dragi moji!  
 
Si predstavljate?  
S takšno sunkovito brzino energije zla rastejo in rastete, da opazite, da kolektivna energija 
naravnanosti pelje v upor. Ampak, ne želim vas peljati v upor! Želim vam dati spoznanja, 
védenje in razumevanja. 
 
ČLOVEK JE ZNOTRAJ SEBE VESOLJE V MALEM 
 
Potopimo se v človeka samega. Človek je znotraj sebe vesolje v malem. To vsi poznate! To 
že ptički čivkajo na vseh vejicah, ki jih morda še imate.  
 
Ampak, to pomeni, da ima človek v sebi strukturo zemljevida in védenja. Če bi človeka 
olupili, tako kot Smo že pred časom dejali, če bi ga samo razvlekli organe in bi zamrznili žile, 
bi dejansko dobili zemljevid in ključ od kod in kam. In če bi človeka, kot svetlobno kroglo, 
vzeli kot svetlobo, bi dejansko dojeli, kako in kaj se transformira, preoblikuje ali prehaja.  
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TEHNIKA: AKTIVIRANJE SONČNE ENERGIJE: povezava srčna energije z zasnovno energijo, 
notranjim soncem in soncem nad nami (posnetek 54:31) 
 

Ta sončna svetloba je najmočnejša, ko se poveže srčna 
energija z zasnovno energijo.  
Zasnovna energija je v središču pleksusa in je tista 
energija, ki je zadnja živeča. Zato Smo jo poimenovali 
zasnovnik ali zasnovna energija. 
 

 
Zasnovnik je mala podobica velikega telesa ali velikega vsegá. Zato se ne morete skriti in 
zakriti, ker ste identični kot ste po zunanji strani. Morda malce bolj prosojni, ali mehki ali 
energetski, v resnici pa prenašate spomin tega, kar ste vizuelnega ali vidnega. 
 

Kadar povežete to energijo, ki je v ovoju, ki je v jajcu in 
izgleda tako, kot bi se gibala v vrtinčasti gmoti, povežete 
to zasnovno energijo zadnjega življenja s srčno energijo, 
se med njima ustvari ali pokaže kanal. Cev ali cevčica. 
 
 

 
Če se spomnite, leta nazaj, ko Smo vam opevali, da ko oprimete se te cevčice, se pričnejo 
povezave in zdravljenja in celjenja različnih predelov, različnih struktur. A o temu danes ne 
Bom opeval.  
 

Vendar, ta cev, se pravi, ko se poveže srčna in zasnovna energija, odda 
vibracijo tuljave. 
Ta tuljava je namreč energija, ki se spenja in odzvanja, tako kot nekakšna 
membrana in oddaja vašo frekvenco srčnosti in harmonije. 
 
 

 
Če to membrano na vrhu povežete s sončno energijo nad vami, se pravi, saj veste, da imate 
znotraj telesa ali pa znotraj svoje avre – zavisi od posameznika, kje se ta energija nahaja, 
včasih se pojavlja tudi v dveh plasteh, v kompaktnosti in delno kompaktni energiji, se pravi, 
prehajate v to, da se ta energija te tuljave lahko vpne na to sonce. To sonce pa se poveže z 
energijo fizičnega Sonca, ki je nad vami. 
To, od tam in to Sonce ali ta energija se torej poveže z vašim soncem in nastane kanal. 
 
Torej, kanal, ki se pelje od cevi znotraj vas naprej, objame to sonce, ki se poveže naprej na 
fizično Sonce tega Sonca, ki ga imate v življenju, se naredi popoln prehod. 
 
In če to energijo povežete medsebojno, dejansko lahko, kot membrana časa in prostora, 
oddajate IZVEN svojega telesa vse, kar ste. 
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To pomeni, če gibate sebe v ljubezni, v svetlobi, v harmoniji, v stojnosti, v poštenosti, v 
stabilnosti, v tem, kar pravzaprav ste kot podoba velikega in ljubečega, se skozi sončno 
energijo, daleč izven vašega Sonca, kot nova membrana odzvanja vaš glas, vaš bit. 
 
Tam, na drugi strani, pa imate zagotovo nekaj, kar je vašega. Ni nujno!  
Lahko, da je nekaj, kar je shramba in se lahko od tam povezujete na to telo ali pa se sonca, 
fizična sonca, medsebojno naprej povezujejo. In tako nastajajo kanali, preko katerih lahko 
potujete, pripotujejo, se izoblikujejo in še marsikaj drugega. 
 
Malce za priokus: skozi takšno Sonce takšnega prehajanja ali spajanja, so lahko, skozi 
zgodovino, v fizično zemeljsko stvarstvo prehajala prav Bitja Najvišje Ljubezni in Topline, ki 
so sijala, svetila za vse vas. 
 
Pa pojdimo dalje! 
 

Če to energijo te membrane, se pravi, preprosto usmerite kot zvok ali 
tuljavo v notranjost, se pravi, govorili Smo o cevi – srčne energije in 
zasnovne energije, ki je kot membrana, kot zvok, kot odboj navzven, jo 
lahko enakopravno usmerite znotraj v telo, v nasprotni del svojega 
fizičnega stanja. 
 

 
To pomeni da – dobro poslušajte: 

 
Telo ima svojo navidezno os, to belo os, ki je kot tuljava, ki je znova 
oddajnik in svetlobni čas prehoda, spajanja ali bitja.  
 
 
 
 
 
In kadar vi, iz te vezi, to sončno tuljavo obrnete znotraj, v to navidezno 
cev ali os, se prične povezava, v kateri se lahko telo telesnega stanja 
odpira, skupaj s čakrami zgoraj ali s kronsko čakro. 
In okoli kronske čakre imate mnogi podarjeno to zlato energijo. In ta zlata 
energija se povezuje s sončno strukturo in s Svetom Zgoraj in še marsikaj. 
 

 
Vendar, ne poskušajte to izkoristiti sebi v prid!  
Poskušajte biti ponižni in krotki, čutni in srčni, kajti, skozi to cev vi lahko preprosto spajate 
sebe v ljubezen in harmonijo. 
To pomeni, da vse, kar ste, znotraj, kar ste, se lahko oddaja vibracija Sonca zgoraj. To 
pomeni, da ob kronski čakri lahko postanete energija svetlobe ali membrane.  
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Če svoje sonce, ki je tako kot gmota energije – lahko pred vami, nad vami, kjer koli okoli 
telesa, usmerite v to, da se poveže to Sonce zgoraj, v avri, s čakro, ki se odpira kot 
membrana, se lahko pričnete hraniti, pregrevati in ogrevati. 
 
Zakaj je to Sonce zgoraj tako veliko in veličastno? 

 
Kadar se spravite v povezavo z njim, se skozi to 
membrano, znotraj, skozi to navidezno os ob srčni 
strukturi, povežete z jedrom popkovnega dela, tam, 
kjer je predel popka, kjer so vam prerezali popkovino. 
 
 

 
Izza ozadja, približno dva prsta v notranjost je center ali središče, jedro, 
ki je najbolj častno in veličastno in je delček od češarike, od mini mini 
mini možgančka, ki pripada vaši duši. 
To pomeni, da od tam se lahko prične zgodovinska pravljica svetlobe, 
ljubezni in harmonije. 
 

 
POMEMBNO JE, DA SPOZNAMO SVOJE TELO 
 
Svoje telo je potrebno spoznati.  
 
Zato vsi tisti, ki se ukvarjate z duhovnostjo, ne iščite duhovnosti okoli vas! Ne iščite 
druženja in sestavljanja okoli vas, ampak se potopite vase in spoznavajte sebe v najlepši 
energiji najlepšega vsegá.  
 
Kadar vi zmorete postavljati ali sestavljati sonca ali aktivirati sonca, oddajate to, kar ste. 
Lahko tudi pridobivate Bitja, ki so to, kar so. In ne le samo na energetski bazi, ali na delno 
kompaktni bazi ali na kompaktni bazi, pomeni, da se lahko skozi to povežete tudi s 
civilizacijami, ki so del vašega popotovanja. 
 

Ali pa, kadar zmorete vstopiti v to sonce znotraj sebe, lahko regenerirate 
zasnovnika.  
Kajti, kadar se zasnovnik kot zadnje živeči poveže in povezuje s to 
energijo, si opomore, se zaceli, se nahrani, se regenerira njegova energija 
čuta, misli in zavedanja. Takrat je še bolj senzibilen.  
 

 
In bolj, kot je senzibilen on, bolj se ta senzibilnost in čutnost, lepota in nekakšna milina 
zliva preko telesa kot magnet in oddajate to energijo skozi pore ven, navzven in postanete 
magnet za enako. K vam se pričnejo odzivati točno takšni, kot ste vi, čisto sami. 
Na nek način postanete sami svoje sonce, kajti skozi vsako poro se lahko lesketa zlata 
energija pravljice nesmrtnega vsegá. 
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Le zlata energija je energija večnosti in neminljivosti. Hkrati pa, skozi to, se ustvarja v 
bodočnosti tudi nesmrtno telo. 
Vendar, ne tako, kot si ga zamišljate vi, na bazi živega življenja tukaj na Zemlji! Ampak po 
strukturah, ki jih poznamo Mi, čisto samí. 
 
Vendar, kakorkoli že, Jaz bi vam prišepnil: 
Čim več prebujajte te svetlobne, sončne energije. Čim več se povezujte skozi oddajnik s 
tistimi, od katerih ste. Čim več oddajajte, kaj si želite in po tem hrepenite!  
 
Ampak, ločite hrepenenje in misli! Kajti, misli so povezane z besedami in ne z dejanji.  
Misli so pravzaprav takšno stanje, v katerih vi prazno govorite. In ko se spravite v stanje 
nekakšnega navideznega ravnovesja ali harmonije, meditacije, je to samo zavesten program, 
skozi katerega se urite, izoblikujete, da postanete to, kar si želite. 
 
Po drugi strani pa, ko vi res hrepenite, se prav skozi to sončno membrano nad vami in za 
vas dogajajo čudeži vsak dan. 
 
Kaj naj vam prišepnem? 
Še veliko veliko bi lahko opevali. Ampak: 

 naučili ste se, da niste sami v Vesoljnemu Stvarstvu;  

 naučili ste se, da nad vami niso zvezde, ampak lučke plovil, ki prehajajo, obhajajo in 
vstopajo k vam; 

 naučili ste se, da Sonce ni trdna gmota, ampak je gmota plinastega stanja, skozi 
katerega se prehaja in vstopa v vaš prostor, v vaš čas;  

 naučili ste se, da več kot je sonc prihajajočih in pokazajočih se vam, fizičnim ljudem, 
več je civilizacij, ki prehajajo skozi to k vam; 

 naučili ste se tudi, kako pogledati vase in postati harmonija. 
 

Predvsem pa ste se zagotovo ozavestili, da prehajate v čas, kjer boste morali biti budni in 
sodelujoči in ničesar ne prepuščati naključju ali pa ključu človeka samega. 
 
Ne postanite program! Ne postanite hologram! Ne postanite dejansko robot ali hibrid. Ne 
postanite to, ker boste ujeti v večnosti tega tujega stvarstva kot hibrid in ne boste nikoli 
prešli k Nam! Zakaj? 
Zato, ker Mi ne iščemo robotov! Mi ne rabimo hibridov. Mi ne rabimo umetnih tvorb.  
 
Mi rabimo ljubeča bitja, s katerimi bi popotovali skozi življenje, se z njimi smejali, se radostili 
in se ljubili.  
To je tisto, kar si želimo. Mi za vas in zagotovo tudi vi za Nas. 
 
Kaj naj vam prišepnem? 
Le to, da se imejte radi.  
 
Lepo, lepo pozdravljeni. 


