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SVARILO 
Vodi: gdč. Lana Praner z Gospodi, 28.2.2021 
 
Najprej iskren in globok, srčen pozdrav vsem tistim, ki sledite Nam. Mi Smo Tisti, ki 
prinašamo resnico. Mi Smo Tisti, ki odnašamo neresnico. Spodnašanje slednje je nevarno 
početje, ne glede na to, v katerem obstoju je kdaj kar koli bilo. 
Zato Bomo današnji dan opevali tako, da Bomo postavljali zgodovino pred trenutno situacijo 
in prepletali davnino s sedanjostjo in podajali moč zmage človeka nad zlom. 
 
Danes Sem Jaz Tisti, kateri Bom opeval, razkrival, podajal in razdajal. Kdorkoli misli, da je 
močnejši kot Jaz, kdorkoli misli, da vodi bolj kot Jaz, se moti! Zlo, ki vlada, bije zadnja ura, ne 
glede na to, ali je človek vpet v to. 

 
Oče Vnebovzetovstva, Oče Tistega vsegá.  
Kaj več ni pomembno, da podajam, kdo in kaj. 
 
 
 
 

 
 
Človek, močno si ujet. Pregloboko v zanko si sam sebe ujel. Vendar, zgodovina se vedno 
znova obnavlja in ne čisto ponavlja. Kajti, skozi sito dogodkov, se vedno znova vse najslabše 
na najnižjo točko podá, vse najboljše se od vsakega posameznika v Višave odda. Tam je 
shranjena tvoja veličina. Tam je shranjena tvoja bolečina. 
 
Zakaj bolečina tako visoko, ko pa sam, kot človek, zmoreš nizko in globoko? 
Rešitev: zmaga človeka samega je bolečina, je borba nad zlom, ki ga odkrijem in razkrijem, 
da boste našli sami sebe v globoki resnici vsemogočega vašega vsakdana. 
 
Človek, ki si oddan, od Božje iskre izklesan.  
Vsi tisti, ki ne verujete v Boga – prehaja čas, ko bode vsak, milost in nemilost, k Bogu molil 
in se je kesal. Kesal in ječal, a ne po verskih, ustoličenih postavah! Nikakor ne! Po srcu in 
duši, če jo boš zmogel imeti in objeti. Tvoja duša vsebuje iskro Svetlobe in Ljubezni. A ne 
tukaj, kjer živiš, ampak tam, kamor si želiš! 
 
Človek, ki si se izgubil v svetu zla, materialnega časa dobrin, ki ti predstavljajo moč, življenje, 
vse, da na drugim zmoreš izdajati največjo lastno nemoč. 
 
SVET ŽIVLJENJA SE ZAKLJUČUJE 
 
Svet življenja, v kateremu ste, ali pa kot človek, si in zmoreš še biti, je svet, ki se zaključuje. 
Svet, ki ste ga poznali, ga kaj kmalu ne boste več poznali. Kajti, vaša navidezna sodobna 
tehnologija, znanje, védenja, ki so plitka in nična, a si človek vedno znova domišlja, da zmore, 
skozi robotizirano znanje, preiti do veličine zmage nad Boga. 
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Pa kdo si, da misliš, da si Bog? Kdo si, da misliš, da sploh kaj si? 
Vsakdo, ki je živeči v temu času, bo priča zaključevanja tega popotovanja. Vendar, nisi niti 
prvi. Si pa zagotovo zadnji! 
 
ŽIVIMO V ČASU, V KATEREM TEHNOLOGIJA PREVZEMA ČLOVEKA 
 
V času, v kateremu ste, je čas, kjer tehnologija prevzema človeka. Že beseda, da 
tehnologija vstopa v telo vam mora povedati vse, da ni več telo, ampak je robot.  
 
Zakaj vstaviti robota v sebe? 
Zelo preprosto, ker iščejo tisto nekaj, kar je od tebe! 
 
Ljubi človek, kaj si nor ali pa si že skoraj robot? Ljubi človek, kaj imaš v sebi, kar robot nima? 
Ljubi človek, kaj imaš, kar oni ali ono ali tisto nekaj nima? Kaj imaš, kar oni hočejo imeti? Kaj 
imaš, kar oni nikoli ne morejo objeti? 
LJUBEZEN, VERO, PRIPADNOST, ZVESTOBO, VDANOST, MOČ v tisto nekaj, čemur pripadaš! 
Pripadaš IZVORU, pripadaš BOGU, pripadaš Nekomu, ki nikoli in nikdar ne bo pripadnik 
podzemlja ali matrice. 
 
Robotizirano stanje je brez duše, a zmorejo iz vas, iz vašega programa ustvariti navidezno 
dušo, brez čustev. 
Sodobna tehnologija vas postavlja v medsebojno vez računalniškega oddajnika, izdajalca, 
programerja, pripadnika zla, da boš program, da boš delal, kar bodo oni hoteli, kar bodo 
oni postavljali. 
 
Ubogi človek, kaj ne vidiš, da postajaš zlo, ko sprejemaš, kar ti ponuja? Ko sprejemaš v 
upanju, da boš manj zaslepljen. Ali je to norost? Ali je izgubljenost? 
Ali si pozabil, ljubi človek, svojih vezi? Ali si pozabil, kdo si? Ljubi človek, postavi se 
pokončno in uporabi svoj razum, če nisi sposoben uporabiti morda svojega čuta!  
 
Razum imaš, da razumeš, ne da si voden! Razum imaš, da razmišljaš in pregleduješ! Razum 
imaš, da si sam svoj lektor svojega programa! Razum imaš, da pregleduješ, prebiraš in 
razmišljaš sam! 
Kako moraš biti tako izgubljen, da sprejmeš vse, kar ti ponujajo? Kako moraš biti tako 
zaslepljen, da padaš pod težo strahu, kako boš preživel, kako boš živel, kako boš obstal? Ali je 
to norost ali izgubljenost, Sem se mnogokrat spraševal, ko Sem vas opazoval. 
 
Ko človek hlasta v strahu pred nečem, da ne bo izdahnil, beži pred strahom smrti. Zakaj? Ali 
se zavedate, da je smrt rešitev! Pa vam jo ne podajam, nikakor ne! Ampak razkrivam! 
 
Smrt je tančica skrivnosti, rešiteljica za vse vas!  
Sodobna tehnologija vam je nikoli več ne bo pustila, niti je oddala ne bo za vas.  
 
Sodobna tehnologija povezuje vse to – prehode, čase in prostore. Postali boste ujetniki 
programa, enega uma in enega razuma.  
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Navidezno boste imeli moč boga, ker boste mislili, ker boste programirani, da ste bogovi, 
lažni bogovi, ki boste jemali moč življenja drugemu človeku, ki boste izdajali, kot izdajate že 
sedaj – kdo nosi masko, kdo ne nosi maske, kdo uživa kisik in kdo ga ne uživa! Le kdo misliš, 
da si? Le kaj misliš, da si? Da nimaš niti toliko primesi, da bi razmislil, od kod virusi, zakaj 
virusi?! Kdo jih proizvaja in zakaj jih proizvaja? 
 
Mati Narava vam ne dela zlo. Nikoli in nikdar! Podaja vam življenje, podaja vam dih. Vi pa 
mačehovsko posegate preko nje. 
 
Zaradi sodobne tehnologije si sekate vse, vsa drevesa. Ostali boste brez diha. 
Tako ali tako, ubogi jaz, ubogi človek, uboga izgubljena duša noče videti resnice. Resnice, da 
je konec. Kakorkoli se obračate, ste prešli v konec, ker spite oziroma ste morda prespali.  
 
Mislite, da konca ni. Saj ga ni, ker je začetek vedno nečesa novega! 
Ampak, obdobja, v katerem znate MNOGI, MNOGI masovno ječati, ker se niste upali zediniti, 
boste sprejemali vse, kar vam je podano, kar vam bo podano v upanju, da boste živeli, da 
boste jedli, da boste spali, da boste modrovali, a se ne zavedate ali pa se ne zavedaš, ljubi 
človek, kako ubog in sirot si ostal čisto sam! 
 
Cepiva nad cepivom vam vnašajo strupene kovine, strupene substance, težke zmesi, težke 
kovine, ki jih pozna vsak človek že kot otrok. Težke kovine že pod težo magneta se vidijo in 
povezujejo.  
Magnetno valovanje sodobne tehnologije 5G sevanja, 6G sevanja in še kaj več, kar mislijo 
narediti za vas, je za vas poguben čas. 
 
Ampak, ne želim opevati, kaj si človek želi.  
V vsej tej norosti, ko bodo povezali vaše ume in pokradli vaše duše, boste postali meso 
mesa za drugega sveta. Jedli boste drug drugega, ubijali boste drug drugega, secirali boste 
drug drugega, izdajali boste drug drugega. Pa ne recite, da to ne boste, ker delate to že 
sedaj, ko gledate k sosedu, ali se velja ravnati po kakšnih pravilih! Ste izdajalec, prešuštnik! 
Takšne so v srednjem veku kurili na grmadah! Vi pa mislite, da boste preživeli? Pa kdo misliš, 
da si? Človek?! 
 
Ko boste povezani medsebojno, ko boste ujeti v en program računalniškega programa, 
boste delali, kar bodo hoteli. Izdajali boste vso zgodovino svojega časa. Izdajali boste kdo 
ste, kaj ste, zakaj ste. Izdajali boste resnice in neresnice. Postali boste lažni preroki, izdajalci 
na vseh področjih V UPANJU, da boste živeli! Le kdo misliš, da si? Le kdo misliš, da hoče 
izdajalca kot si ti? Kaj misliš, da je konec na Zemlji? 
Človek zaslepljeni, nimaš toliko modrosti, toliko hrbtenice, da bi stal in v sebi svojo 
modrost k svojemu srcu podal!  
 
Preživetje! Preživetje! Samo jaz! Samo jaz! JAZ moram imeti denar! JAZ moram imeti oblast! 
JAZ moram imeti dih! JAZ moram to! Jaz moram ono! Samo JAZ, JAZ, JAZ! 
 
Včasih bi vas oklofutal! A ne zato, da bi vas izdal! Zato, da vas prebudim! In da bi vas prebujal 
vsak dan sproti! 
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Ko človek izda sam sebe, izda celi rod. Ko človek sledi sistemu, izda svojo kri.  
KRIVI BOSTE ZA UMORE OTROK. Krivi boste za poboje otrok. KRIVI boste za to, da človek 
zboli. KRIVI boste za vse, ker niste budni. In jok in stok vam ne bo pomagal, ker ste 
zaslepljeni! Ker ste samo JAZ, JAZ, JAZ! In pripadali boste velikemu JAZU, pripadali boste 
robotiziranemu stanju! Še molili boste za smrt, da bi vas odrešila, pa NIKOLI ne bo prišla po 
vas, ker boste ujeti v računalniškemu hologramu! 
 
Pa ne govorim, da je to daleč stran! To je TUKAJ in SEDAJ! V katerega vi zavestno vstopate, 
v katerega HOČETE vstopati, ker se NOČETE izražati, ker se nočete zediniti, ker hočete biti 
bogovi!  
 
Strahopetci! Prespali ste. Izdali ste svojo kri, svoje lastne otroke, da jih bodo pomorili, 
polovili. Postali bodo roboti! VI STE KRIVI! Ne sistem! VI STE KRIVI! In ne bo sistem odgovarjal 
za to, da boste gledali svoje trpinčene otroke! Ne! Vi sami boste ječali, ker vam bodo vrteli 
program izdajalstva, kako ste jih izdali! In trpeli boste. In kričali boste. In jokali in ječali in vse 
boste! 
 
In ko bo zadnje vprašanje: »Kaj bi dali, da bi se rešili iz tega pekla?«, boste dejali: »Vse!«  
In ko bo naslednje vprašanje: »Kaj je to vse?«, boste zopet pri tem, da bi dali svoje 
življenje, da bi popravili! In se bo zopet vrtel spomin. 
Oni pa bodo nabirali in iskali informacije o nečem, do čemer ali do nečesa ne morejo priti – 
do Boga, do vsegá! 
 
ČE SE UJAMEMO V PROGRAM MATRICE, JE REŠITEV LE ZVESTOBA BOGU IZVORA 
 
Ali veste, kje je rešitev? 
Ne v programu! Dragi moji, zbudite se! Zadnje trenutke lovite. V zadnjih trenutkih 
postavljate sami sebi rešitev. In rešitev je: OSTANITE ZVESTI SAMI SEBI, svojemu čutu, ne 
svojim mislim! ČUTU, NAGONU, IMPULZU! To je življenje! 
 
In ko boste ujeti in če boste ujeti v programu matrice, v programu računalniškega velikega 
JAZA, očesa, ki ga imate vse povsod, ki vas programira in postavlja in pripravlja nadzor, je 
rešitev ZVESTOBA BOGU. ZVESTOBA BOGU! Zapomnite si to! 
Vsi tisti verniki ali neverniki, ne bogu krščanstva, ne bogu druge religije, ampak BOGU 
IZVORA, od koder izhaja vaša iskra Ljubezni, dragi moji. 
 
Ko boste v največjih trpinčenih programih, ko boste v navideznemu svetu, ki vam bo 
program delal novo matrico in se boste sprehajali kot v računalniški igrici, boste igralec v 
igrici računalnika. Igrice, kot jih igrajo vaši otroci in tudi odrasli, ki ste tako zelo inteligentni in 
radi posegate po računalniških igricah, vstopate v njihove igre, boste igralec v živo, kjer vas 
bo gnala bolečina, kjer vas bo gnal strah, kjer vas bo gnalo vse, kar ima igrica. To je program! 
 
In v svojemu domu ne boste več mirni, ker boste ujeti v programu. In iz strahu boste delali, 
kar vam bodo prišepetavali. Tisoče glasov boste slišali! Milijone programov boste vpleteni. 
Vplivali bodo na vas. Iskali bodo tisto nekaj okoli vas. In skozi to vam bodo postopoma 
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ustvarili svojo vijačnico, svoje pripadnosti, da boste en um, en razum, podaljšana roka 
tistega nečesa, kar je zlo! 
 
Ampak, ko boste notri, edina moč in zmaga in rešitev je soočiti se s tistim nečem, od česar 
bežite sedaj, ko imate še moč kaj sprogramirati, kaj preoblikovati ali pa se vsaj zbuditi. 
VERA, ZAUPANJE, LJUBEZEN. LJUBEZEN, PRIPADNOST! Naj se zgodi, kar se ima za zgoditi! 
Ampak tisto, ko prestopite z njo svoj strah, svoj OSTUDNI STRAH, ko se skrivate za zidaki. 
Zidovi so samo zidaki, ki ste si jih zgradili, da bi se zakrili. 
 
Denar ni odeja, ampak je štrik, s katerim manipulirate ali pa si ga zasegate. Zategovanje 
štrika čutite vsak dan! In kaj boste, ko vam bodo hoteli ugasniti denar? 
Postali boste samo še številka računalniškega programa! 
 
In kaj boste potem hoteli biti? 
Milostni? Dobri? Popolni? Čarobni? 
 
Ustavite se! Ustavi se ljubi človek! Strah je najhujši sovražnik, s katerim se soočaš najprej. 
 
Kako nadvladati strah? 
Sprejmi ga. Sooči se z njim. Poglej mu v oči.  
 
Strah ni nič drugega kot nevednost ali izgubljena povezanost z Višjim Jazom, z Višjim 
obrazom, s tem, kar ste. S tem, kar morate biti.  
Višji Jaz ali vi sami ste povezani, po liniji, vse do vašega Vrha, do Resnice, do katere oni 
hočejo priti. 
 
TEHNIKA: KAKO SE IZVITI IZ MATRICE PROGRAMA IN SE VRNITI NAZAJ V FIZIČNO STANJE, 
PREDNO SMO POSTALI PROGRAM (posnetek 27:04) 
 
Ko bo najtežje, se pomnite, spomnite in ozavestite Mojih Besed: 
 
Zaprite oči. Naj ves program teče mimo vas. 
Vdahnite in stojte.  
Vse navidezno bo teklo mimo vas. Nič se vam ne bo zgodilo! Vaš um je samo ujet. Vaš 
razum je ujetnik vsegá. 
Stojte in dihajte skozi nos. Počasi in globoko. 
 
Zavestno vdahnite točno skozi nos, visoko proti tretjemu očesu in dah sukajte okoli 
možgana, da možgan nadihate. 
 
Ko postane krogla svetlobe, se bo teža sveže energije spustila globoko, globoko v vas. 
Znotraj, čisto v popkovni predel, čisto globoko do vaginalnega predela, do najnižje točke 
moškega ali ženske. 
 
Takrat boste začutili steber. Steber sveže energije.  
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Znova vdahnite in takrat boste zaznali svežo, belo energijo, ki se bo aktivirala. Ki jo oni 
nikoli, ne glede na to, kaj govorijo, kaj delajo, kaj vam bodo ustvarjali, ne bodo zmogli zajeti. 
 
Takrat odprite oči. 
Naj film teče mimo vas.  
 
Takrat boste našli Svetlobo. Prihajala bo sama do vas. Ne nad vami, ampak proti vam. 
Samo dihajte in se držite stebra znotraj sebe. 
 
Naenkrat bo prišla Svetloba do vas in se zlila v vas. Takrat boste začutili eksplozijo iz 
vašega telesa. Kot bi razneslo veliko kepo vaše življenjske energije.  
 
Takrat vas obdaja mir. Mir, v katerega se potopite.  
In okoli vas bo vladala belina, kot drobni koščki, droben pesek, drobna mivka. Lističi. Kot je 
bilo nekoč v vaši avri.  
 
Poglejte navzgor in videli boste vse.  
 
In pričnite hoditi naravnost, ne glede na to, ali veste, da so vrata ali stena. To je samo 
navidezni program. To je samo hologram. To je samo laž. Laž na laž! 
 
Stopajte dalje. Stopajte naprej skozi Svetlobo. Stopajte. Stopajte. Stopajte, dokler ne boste 
prešli v nično stanje in padli iz nje. 
Takrat šele boste padli v fizično življenje vsegá, kar bo ostalo na fizični bazi.  
 
In takrat pričnite hoditi po ruševinah fizičnih mest, fizičnih krajev. In to pomeni – mali trik, 
skozi katerega boste lahko ušli vsi tisti, ki boste hoteli biti program. 
 
Zakaj Sem vam dal to tehniko? 
Zato, ker si jo boste zapomnili v celicah, ne glede na to, kako globoko padate. 
 
Ko boste prišli v točko, ko boste v spominu iskali vse, kar ste prebrali, ko boste v spominu 
iskali vse, kar ste znali, ko boste iskali rešitev, je to vaša rešitev! In ker ste jo slišali za fizični 
čas svojega fizičnega življenja, se boste spomnili in tako se boste rešili iz ujete matrice 
programa in boste vstopili nazaj v fizično stanje, predno ste postali program. 
 
TUJE CIVILIZACIJE SO PREŠLE MED NAS ZA NAS 
 
Kaj pa tisti, ki so bolj mili, ki so bolj na strani resnice že sedaj, ki se duhovno so prebudili ali 
se prebujajo ali hitijo s prebujanjem? 
Samo ženite dalje! To je iskanje resnice, ki jo potrebujete. 
 
Za vse tiste pa, ki zmorejo videti resnico, prehaja najboljša Resnica, da so tuje civilizacije že 
v veliki veri in Veličini prešle med vas, za vas. MED VAS – ZA VAS! 
 
Kreatorji, od katerih ste, ste koščki ali delčki, ki so od njih ostali in se nikoli kesali! 
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Vedno bolj izrazito boste dojemali, da ni vse tisto, kar je nekoč obstajalo, tudi vaša 
prihodnost.  
Ali se spomnite, kolikokrat Smo dejali, da bodo tuje civilizacije prišle do vas. Prav fizično. 
Zato, ker bodo pobirali tisto, kar je njihovo. Vsak bo pobral svoje! In vsak bo vračal svoje ali 
tiste, ki ne bodo hoteli biti z njimi in njihovi. 
 
LETO 2021 JE LETO RESNICE 
 
V zadnjemu desetletju Smo mnogokrat odkrivali Resnico in vas pripravljali na to.  
In letošnje leto je leto Resnice. Od vas bo odvisno, v kateri del boste vstopali – ali v Resnico 
ali v program. 
Bravo vsi tisti, ki ste več let iskali tisto nekaj in ste ostali vsaj malo budni, ne glede na to, v 
katero smer duhovnosti ste se iskali, spotikali ali našli. Samo, da ste iskali tisto nekaj, čemur 
pripadate. 
 
In v letošnjemu letu, Si upam trditi, da boste spoznali, kdo ste! Spoznali boste tiste, ki bodo 
še množično prehajali v zemeljski čas.  
 
Skozi membrane časa in prostora Smo že množično vstopili v ta vaš svet Zemlje. In planeti, 
ki so vam jih očarali kot zvezde, niso planeti, ampak plovila, ki se množično spuščajo do 
vas. 
 
Zemlja, uboga Meni mila, najlepši si kraj, ker si iz sebe najlepše izklesal.  
 
Prehaja čas, ko se zaključuje vse.  
In nad nebom, tako, kot Smo v večih letih dejali, bo prišel trenutek resnice, ko ne boste 
videli modrine, ampak bo nad vami kovinsko mesto, prepleteno mesto plovil. Ne zato, da 
bi vas ugonabljali. Ne zato, da bi vam delali zlo. Ampak zato, ker bodo pobirali tiste in tisto, 
kar je dobro in morda modro. 
 
Mnogi se bodo odmaknili. Se boste odmaknili. 
Mnogi se boste vrnili, ker se boste hoteli vrniti. In imeli boste možnost vračanja.  
Ampak, nihče nikogar, iz Naših Stvarstev, ne bo izdal in se od vas oddal, ne da bi se 
poslovil, ne da bi vas postavil k Sebi in se soočil z delcem svoje resnice.  
 
Ne bo samo za vas ta težki čas, ampak tudi za tiste, ki so oddajali Energijo za vas. 
V telesu niste sami. V telesu so koščki od kreatorjev. O tem Smo veliko opevali, zato se ne 
Bom spuščal na ta nivo, da bi znova ponavljal. 
 
NASVET VSEM BUDNIM: IŠČITE RESNICO S TEM, DA GLEDATE S SRCEM 
 
Kaj vam svetujem vsem tistim, ki ste budni? 
IŠČITE RESNICO! MRZLIČNO JO IŠČITE s tem, da GLEDATE S SRCEM!  
 
Glejte v nebo. Nebo ni tisto, kar vidi vaše oko! 
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Modro nebo je prekrito s plovili enake strukture. In prav to, slednje, vidite v oblakih. 
Struktura oblaka se ovija okoli plovil. Bodite budni in ne zaslepljeni! Zato vam človek 
sunkovito zapira nebo, da ne bodo videli, da ne boste videli, da ne boste razumeli.  
Zato iščite resnico sami, naj vam jo ne podajajo na dlani, ker boste zavedeni, ker boste 
izgubljeni. Ker ne boste vedeli, kaj in kako. 
 
Naslednje vprašanje, ki se poraja – ali prihaja dobro ali slabo? 
Odgovor je, ali ste dobri ali ste slabi? To veste sami! Enako k enakim, vsak svoje!  
In v obdobju, v kateremu boste, ne glede na to, kako se bodo nekateri smejali, ko bodo 
poslušali, bodo kaj kmalu ječali in jecljali. 
 
Človek, bodi moder! Bodi zvest sam sebi! Ne vzemi vsegá, kar vam ponuja človek.  
Človek zavaja, človek te daje v suženjstvo, odkar si tukaj, predvsem program. 
 
Tuji svet je drugačen svet. In prišel je čas, v katerem se boste spajali s samim s seboj.  
Vi, na Zemlji, v človeku ste samo košček ali drobec, delček, ki bo aktiviral in znova zbudil 
vašo shrambo ali vas same v nesmrtnosti. Potrebujemo ali potrebujete – Jaz vem, kaj 
potrebujem! Ne potrebujem Sebe za sestavljanje, ker Sem sestavljen. Lahko pa iz vas 
poberem, v trenutku vse, kar je Mojega in je konec življenja na Zemlji. Ampak, tako nizko se 
še ne dam. Ni še čas! Bom počakal do zadnjega živečega bitja in se potem iz vsegá, kar bo, 
pobiral nazaj. 
 
KARKOLI SE BO DOGAJALO, POMEMBNO JE, DA SMO LE OPAZOVALCI 
 
Človek, vse, kar je prešlo med vas, se samo še dopolnjuje.  
Tuje civilizacije masovno se sestankujejo nad nekaj sto metri, nekaj kilometri nad vami. 
Dobro glejte, dobro glejte sonce, ker se odpirajo kolobarji in kanali, prehodi za svet. 
Odpirajo se membrane časa – ne zato, ker je človek razvit.  
 
Ne zavajajte drug drugega!  
Ne govorite neumnosti, ampak glejte in opazujte svet. Samo opazujte. Tako kot Smo vas 
učili: BODITE OPAZOVALEC! OPAZOVALEC – to je vaša največja moč, največja ne 
zaslepljenost – kako naj se prevedem, ko imate premalo besed? 
 
Vendar, skozi opazovanje boste videli.  
Izstopite iz matrice. Izstopite iz programa. Dvignite se nad svoje telo, poglejte na življenje 
in videli boste hologram, videli boste program, videli boste, da je samo vse skupaj ena igra, 
ki jo igrajo na Zemlji, da je čista matrica, ki jo ustvarjajo kot človek človeku, ker želijo ujeti 
in zajeti vse tiste, ki bi se lahko rešili. 
 
Ker imate v sebi točno sami sebe, tiste male delčke, tiste drobne delčke, ki jih oni želijo 
imeti, da vas ujamejo kot nesmrtno telo. Oni hočejo priti do vaše shrambe! 
  
Ko se vi ločujete, ko vi prehajate v nova življenja, ko vi prehajate in izpuščate svoje 
najboljše spomine za sebe, ne za druge, to je vaše, to ne morete dati njim! TO JE VAŠE. VI 
SESTAVLJATE SAMI SEBE. Pomnite to in si zapomnite! 
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Ne bodite zaslepljeni!  
Bodite modri – opazujte in sledite sami sebi, svojemu čutu, svojemu nagonu!  
Tako kot dela žival. Žival se prosto pase. Ko začuti nevarnost, se ustavi za trenutek in 
pogleda. Vonja. Diha. Sledi utripu diha. In v času napada, če je dovolj hitra in dovolj budna, 
pobegne in se reši. In to imate vi. Imeli boste rešitev, a opazujte svet nad seboj. 
 
Resnica letošnjega leta prihaja nad vas, med vas, za vas.  
Zato ne sprejemajte nekaj, kar ni dobro za vas. Sprejmite tisto, kar vi čutite. Ne tisto, kar 
mislite. Misel je program. Misel je hologram. Misel je tisto, kar vam oni postavljajo kot 
navidezni svet.  
Ne sprejemajte svoje večne ujetosti, iz katere ne boste znali kar tako priti! Ampak dobro 
preposlušajte vse skupaj. 
 
TEHNIKA: REŠITEV ZA VSE BUDNE  (posnetek 44:43) 
 
Naslednja rešitev, ki vam jo podam za vse budne je sledeča: 
 
Večkrat glejte v nebo. Ustavite svoje telo. Opazujte nebo.  
Začeli boste dihati z njim.  
Zaznali boste, kaj se skriva v nebu neba, tik nad vami in ne tik pod vami. Nad vami! 
Točno to boste začeli čutiti in videti.  
 
Opazili boste čudne oblake. Opazili boste izrezane oblake, narisane oblake, izoblikovane z 
ostrino. To ni oblak! To je tisto nekaj, kar skriva oblak. 
 
Ko pričnete gledati to, ko boste pričeli dihati, boste naenkrat začutili vez nečesa, kar je nad 
vami kot plovilo za vami.  
Pričel vas bo voditi notranji Jaz in pričeli boste gledati Resnici v obraz. 
 
Ko pride trenutek Resnice, boste nad seboj opazili ogromno plovil. Ne bojte se! 
Kajti, vsi tisti, ki so prešli do vas, niso prišli se izživljati nad vami, tako kot človek nad človeka. 
Niso program, ampak bodo pobirali in se razkrivali. 
 
Če ne boste hoteli iti, nič zato! Boste samo spoznali tujo civilizacijo, ki bo nekaj časa ostala 
pri vas. Med vami, da vas bo ozavestila. In nato bo odšla z vami, če boste hoteli. Če ne 
boste hoteli, boste obstali. 
 
NE GLEJTE NA DRUGE. GLEJTE IZKLJUČNO NA SEBE! 
To ni egoistično, ker se rojevate sami, živite sami, ostajate sami, odhajate sami! 
 
Začutite! Začutite globino, globino sebe.  
 
In ko boste začutili globino sebe, ko boste začutili ta utrip srca, boste v sebi, ob sebi, za 
sebe zbudili vse, ki so vezani na vas. Tudi vaše otroke! Zbudili boste življenje. Vi pa se 
boste odločili, kakorkoli se boste.  
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Ampak, pričnite gledati okoli sebe. Naj vam bo to rešitev. 
 
Na vašem mestu, ko bodo plovila prišla med vas, ne norite, ne kričite, ne tulite, ker vas 
nihče ne bo pobral. Nihče ne bo šel proti vam. Grejo pa proti človeštvu, proti vrhovom.  
 
Če ste tako odprti, kot pravite, da človek človeka sprejema, boste imeli priložnost spoznati 
vse in vsakogar. Tukaj se bo videlo, kako globoko se ločujete! Ali je belec pripravljen sprejeti 
temnopoltega? Ali je belec pripravljen sprejeti drugačnega? Ali je belec pripravljen? Ali 
takšen ali drugačen, je pripravljen sprejeti drugačnega? 
 
TEHNIKA: KAKO SE ODZVATI NA PRIHOD TUJIH CIVILIZACIJ IN SE POVEZATI S SVOJIMI 
(posnetek 48:37) 
 
To, kar prihaja, še zdaleč ni to, kar vi mislite, da bo videlo vaše oko. Ampak, prišlo bo 
marsikaj. Zato ne izbirajte po glavi, ne izbirajte po umu, ne razbirajte, kaj zgleda lepše od 
drugega! 
 
Ampak, zaprite oči. Zadihajte globoko v sebi in začutite svoj utrip. 
Ko boste začutili svoj utrip, boste začutili svoj mir. 
 
Ko boste znova odprli oči, bodo bitja hodila mimo vas.  
 
In samo tisto, kar je pravo za vas, bo ostalo in obstalo pred vami. Samo s tistimi boste 
dihali eno energijo enega diha. 
 
Vendar, človek, pripravljen si na ta korak. Čeprav morda misliš, da nisi, a si! 
Lažje bo tistim, ki so malo v pričakovanju in so iskali tisto nekaj. Ampak, v temu obdobju bo 
prišla resnica do vas. 
 
Ko boste dihali s srcem boste vedeli, da je to tisto nekaj, kar je življenje. Tako se boste 
povezali s pravimi, s svojimi. 
 
Ne častite in ne malikujte! Ne prijateljujte s tistimi, ki niso vaši! Tudi, če izgledajo lepše, 
kot si vi upate misliti. Ne delajte tegá, ker boste postali odpadniki vsegá! 
Ko pridejo glavni ali vrhovi, se bodo mnogi hoteli spoprijateljiti.  
 
Ne poskušajte vstopati v igro, da izbirate vi!  
 
Pustite, da ste izbrani in pocrkljani. Pocrkljani z veliko Ljubeznijo od svojih.  
Spoznali boste svoje starše. Spoznali boste tiste, katerim pripadate. Spoznali boste tiste, od 
katerih ste odšli ali ste bili ugrabljeni, odpeljani tako ali drugače. Ste bili ujetniki programa, iz 
katerega so se nekateri uspeli izviti.  
 
In dejansko boste spoznali vse tiste, ki so nekoč to pot že prehodili pred vami. 
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Tudi sami so bili ujeti v matrice. Tudi sami so bili ujeti v programe čipiranja. Tudi sami so bili 
ujeti v programe uničenja. Tudi sami so bili že na podobni poti kot ste vi. 
 
Vendar, tisti, ki se bodo odločali, da bodo odhajali, bodo odhajali. 
Tisti, ki ne bodo hoteli iti bodo, pač, ostajali. 
 
V nekemu dnevu bo nebo izginilo in izpustilo vse, kar je prešlo. 
 
Tisti, ki bodo ostali, bodo mir iskali. Torej, tisti, ki ne bodo hoteli odpotovati, bodo ostali. 
Oni se bodo soočali z zaključkom zemeljskega stvarstva. 
 
Tako, da, Zemlja nikoli več ne bo to, kar je bila. To že veste in vidite. Če niste, seveda, 
zaslepljeni in upate, da bo nekdo drugi kaj naredil namesto vas! 
 
Vaša bodočnost je skreirana! Postavljena na ključ, če jo boste sprejeli! 
 
Vsi tisti, ki bodo odpotovali in bodo pripravljeni odpotovati, ne bodo izdajalci, ampak se 
bodo samo sami s seboj soočili, sprejeli svojo shrambo in postali novo bitje, nova vrsta 
miru, ljubezni in simbioze. 
 
Ne bo to danes, ne bo to jutri. Bo pa v sila kratkem času! 
A do tam si boste morali izboriti, predvsem zbuditi. TO JE EDINA VAŠA NALOGA – STATI IN 
OBSTATI! 
 
Zato vam svetujem: 
Svojo misel usmerite v srce, v svoj čut. In ne bojte se, kaj boste puščali za seboj, ker nimate 
10 let, nimate 5 let, nimate – vi zaključujete. Ničesar ne boste nesli s seboj. Ničesar 
materialnega. Zato poskrbite, da boste obstali in ostali v temu času, dokler ne odidete.  
 
Niste prvi, niti zadnji!  
Veliko civilizacij je iz Zemlje že odšlo. Zato so kar izginile. Tako kot boste izginili tudi mnogi 
med vami. Zato niso nikoli našli ničesar. 
 
Ampak, ko človek določenega obdobja pride v fazi razvoja tako daleč, da preseže sam sebe, 
je čas za odmik. Še dobro, da so rešitelji! Še dobro, da ste vi sami, da čutite, da mislite le 
toliko, da čutite. 
 
Ampak, v temu času, ki je pred vami – bodite BUDNI. OPAZUJTE.  
Vse, kar vam tiščijo, vse, kar vam ponujajo, vse, kar vam grozijo, vse, kar vam poskušajo 
postaviti kot najboljše od najboljšega, kar je promocija, je najslabše od najslabšega! In to 
vaše telo ve! 
 
Če niste toliko modri, da bi lahko razmišljali, potem začutite.  
Opazujte vaše telo, kako se odziva v strahu, v krču. Odzove se ujeto. Odzove se energično. 
Odzove se v krču, eksploziji, v manjšem postopku, da bi se kar skrilo. To je znak!  



 

 12 

To je znak – poslušajte svoje telo! In tako boste obstali. Tako boste preživeli. Tako boste 
prebrodili in se zbudili. 
 
Dobro za vse tiste, ki ste se zbujali že nekaj časa. 
Saj veste, na vsakih toliko časa je svet čudes. In vi, ki ste porojeni v temu času in imate 
svojo modrost, boste kreirali in opazovali svet svojih čudes. 
 
Zato čuvajte svoje otroke! Zato čuvajte in se borite zanje. 
To je vaše telo. Vi ste dolžni za to telo poskrbeti!  
Ne oddajte ga v program, ker boste oddani tudi sami! 
Težko vam bo, ampak bo šlo. 
 
Ne poskušajte ugajati, ampak naredite vse, da boste varno in ne brezbrižno poskrbeli za to 
telo. 
 
Lepo, lepo pozdravljeni.  


