KAJ PA TISTI, KI OSTANEJO
Vodi: gdč. Lana Praner z Gospodi, 24.4.2021
Takole. Sedaj lahko tudi v Našemu času, Našega zavedanja, Našega obstojanja tudi pričnemo.
Najprej pa iskreno in toplo pozdravljeni vsi tisti, ki boste sledili v domačemu okolju, boste
prisluhnili Besedi, Razkritjem in prihodnosti vsegá, kar prehaja med vas, do vas ali pa imate
že v dlaneh.
Današnja tematika je nekako pripadala kot čast nekako Meni in Sem Tisti, ki Bom razkrival to
tematiko predvsem zato, ker se tiče življenja Zemlje in popotovanja.
Moje imenovanje je zelo preprosto le Brahma, Brahma Brahmarjunski ali
Brahma Visočanski. To je vse, kar je pomembno, da morda veste o Meni ali
o Tistemu Nekomu, ki bo razkrival, pretakal in podajal povezovalno Besedo
med vas.

KAJ PA TISTI, KI BODO OSTALI?
Kaj pa tisti, ki bodo ostali?
To je tematika, o kateri se Bomo danes dotikali zemeljskega vsegá.
Mnogi ste v duhovnemu svetu, skozi življenje, skozi popotovanje, že od rojstva, pa vse do
predhodnega časa, razmišljali o svojem odhodu. Kako zapustiti Zemljo? Na kakšen način se
osvoboditi ujetosti planeta ali vstajenja? Kako se vrniti domov?
O tej tematiki Smo na predhodnih druženjih mnogo opevali. Vendar, danes Bomo odpirali
zastirko svetlobe časa prihodnosti za tiste, ki bodo želeli ali hoteli ostati.
V nekaj nadaljnjih tednih se bo svet vsegá prekril. Vse plasti bodo prekrite in razkrite.
Zato bodite zelo modri in preposlušajte večkrat to predavanje. Ne poskušajte pljuniti po
Božji Besedi, ampak jo poslušajte in poskušajte slišati, razumeti in morda sprejeti.
Kajti, prav skozi to boste morda še lahko spustili zastirko izza očesa in videli resnico, s katero
lahko spremenite in morda, morda celo še vplivate na svoj čas, na obstoj življenja na planetu
Zemlja.
HITIMO V ZAKLJUČEK
Kot opažate, morda vidite, da hitite v zaključek. Vendar ne čisto po lastni izbiri! Ali pač?
Kakorkoli, iz kateregakoli zornega kota gledamo, bi lahko dejali, da ste sokreatorji tegá, kar je
in kar bo.
Kot veste, bo v nadaljnjemu toku tega popotovanja prešel zaključni čas in možnost odhoda
za vse, ki se bodo odločali za to.
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Vendar, ker prehajamo in prihajamo iz predhodnega časa, kar pomeni iz časa po času
nazaj, vam lahko razkrivamo popolno resnico o vsem in o vsakomur.
Zato bodite pozorni!
Zato vemó in zmoremo stati za Besedo BOŽJO ali BOGA, Izvornega vsegá, Vstajiteljskega
vsegá.
Le milijon, dober milijon bo tistih, kateri bodo prehajali in odhajali. Le milijon vas bo, ki
bodo zapustili planet Zemlja v fizični obliki fizičnega vstajenja. Nekaj malega jih bo še tudi v
sestavljanju in pobiranju. Torej tistih, ki bodo duše, vendar ne čipirane duše. Z njimi nimamo
si kaj pomagati! Predvsem tisti, ki so že rajni in so se odločali za soustvarjanje prihodnosti.
Vendar o tem, kako Bomo prebujali slednje, ne bo danes tekla pogovorna tema.
Danes je pogovorna tema predvsem namenjena za tisto nekaj, kar ostaja.
V SVETU ŽIVLJENJA PLANET ZEMLJA POČASI USIHA
V svetu življenja planet počasi usiha. Ugašate mu dih, ugašate mu vdih zaradi svoje
zaslepljenosti, zaradi svoje spečnosti, zaradi svoje malomarnosti, zaradi svoje
brezbrižnosti. Vsakomur je skoraj mar za svoj lasten dom ali posteljo, v kateri spi. Mnogi se
niti ne zavedajo pa, da svet Zemlje stoji v okolici, njegovi okolici, v katero ste, tudi kot speči,
posegali in jo spreminjali.
Zaslepljenost ni Božja modrost! Božja modrost je budnost in opazovanje. In akcija, ko je
potrebno, da stopite skupaj! Akcija – ne misli! Akcija dejanj spreminja vse in vsakogar!
Ena stran se tega zaveda – tisti, ki rušijo, tisti, ki peljejo v zaključek zemeljskega popotovanja!
Točno vedó, da se človek prehitro prebuja in duhovnost je pripeljala in pelje k modrosti, k
razkritju in resnici.
Zato vas je potrebno utišati! Zato vas je potrebno ugasniti v razmišljanju! Zato vas je
potrebno ustaviti. Zato so več desetletij pohiteli in prehitro potisnili in pričeli tiščati čip v
vašo »modrost«.
S CEPIVI NAM SPREMINJAJO GENETIKO
Ko omenimo besedo čip je nekaj, kar mnoge stisne. Vendar, to je realnost tukaj in sedaj!
V cepivih, ki niso cepiva, ampak je genetska preoblikovalna energija, genetska terapija, ki
ni terapija! Terapija pomeni pomoč. Terapija pomeni preoblikovanje. Sprememba genetike
pa je pravi besedni zaklad!
S cepivom in vnosom tekočega ali razpršenega stanja, ki ga bodo in ga že sestavljajo v
preoblikovani enoti, se identično poveže na strukturo zgodovine.
Zato se Bom pretočil v čas predhodnega vstajenja, predno je planet Zemlja nastal. Ker bo
lažje vam razumeti in se boste lažje spomnili preteklosti kot pa videli lastno prihodnost.
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PRETEKLOST JE PODLAGA ZA PRIHODNOST
Vendar, preteklost je podlaga za prihodnost. In če v prihodnosti ne boste drugače zapeljali
preteklost, se bo preteklost identično ponovila.
Zato je zelo pomembno, da se zavedate svoje preteklosti, kajti vse je zapis, vse je spomin.
V času pred planetom Zemlja ste mnogo planetov uničili ali zrušili ravno zaradi vaše
brezbrižnosti, ravno zato, ker ste lastninili. Ravno zato, ker ste hoteli biti speči, zato ste
ustvarili sistem, da bodo drugi razmišljali, drugi delali, drugi postavljali, drugi nadzorovali, vi
pa ga boste preprosto le žurali, kot pravite ali opevate v vašemu sodobnemu jeziku.
V staremu jeziku »žuranje« pomeni dokončna smrt.
V zgodovini ste besedo »žurán« uporabljali za popoln, nenadzorovani um in razum, ker ste
se omamljali in šli do izpusta iz telesa. Izpust iz telesa pomeni smrt, fizično smrt.
KOT SE JE DOGAJALO NA PREDHODNEM PLANETU ZEMLJE, SE NAM IDENTIČNO DOGAJA
TUKAJ IN ZDAJ
In ker ste bili brezbrižni skozi zgodovino, na zadnjemu planetu, predno ste vstopili na planet
Zemlja, se Bom Jaz predhodno dotaknil tega planeta.
Na planetu je bilo življenje ravno tako, kot ga imate sedaj. Klima je bila skoraj identična.
Ampak klima zraka in ozračja se sama po sebi, zaradi industrije, zaradi védenj in znanj, ki so
jih imeli tedaj ali ste jih imeli tedaj, ni rušil dih zemlje.
Dih zemlje se je zrušil, ko ste skozi zgodovino dali porezati vsa drevesa. Ko je padlo zadnje
drevo ste šele dojeli, da brez drevesa ni življenja, ni diha, ni modrosti. A za vas je bilo že
prepozno!
Vendar, Mati Narava je tista ključna, ki čisti vaš zrak, ki ste ga tudi tedaj zastrupljali, ampak
malce v drugačnem zaporedju.
Najprej ste posekali vsa drevesa in postavili stolpe, preko katerih ste dejansko v zrak
dodajali navidezni kisik. Kisik, ki naj bi prefiltriral, je bil zastrupljeni in bili ste čisto
neprisotni. In zaradi neprisotnosti, omame in otopelosti, so z vami lahko posledično pričeli
s cepljenji, z vnosom zdravil v vaše telo. Ki nikakor ni bilo zdravilo, ampak cepivo, ki je
skozi zgodovino pripeljalo do takšne otopelosti, da ste bili popolnoma omamljeni.
Takrat so vas čipirali.
Kajti, tedaj so dejali: »Vaše telo je potrebno postaviti. Poženimo vaša telesa!«, in so vas
pocepili, preklopili na program in polovili vse duše vašega življenja.
In tako ste postali hibridni roboti. Hibridi, brez prihodnosti, brez duše, brez srca, brez
zavedanja.
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Pričeli ste rušiti drug drugega, ker se bili sprogramirani, da ste lačni. Jedli ste vse, kar ste
dobili. Od vseh mrtvih ličink, ki ste jih pobirali. Tudi iz teles, ki so padala. Ne Bom šel v
detajle. Vendar, jedli ste drug drugega, kajti drugo vam niso sprogramirali.
Potem so vas usmerili v to, ker ni bilo zdravila, navideznega zdravila, so vam skozi
frekvenco, so vas programirali, da je zdravilo zdravo meso.
Torej, sprogramirali so vas, da ste pričeli jesti drug drugega ali napadati tiste, ki niso bili
cepljeni ali čipirani. Nastali ali postali ste plenilci, brez milosti.
Grozljivo stanje, ki ste ga povzročili drug drugemu, je podlaga za to življenje in za to
popotovanje ali za zaključek.
Skozi zgodovino ste pripeljali tako daleč, da ni bilo druge poti kot to, da so vas razstrelili.
Planet so vrgli v raztreščeno stanje. Vendar, vsa energija se je ujela v véliki um, v véliki
računalnik in v véliki program.
Ta véliki program ali energijo vsegá so dali na novi planet kot podlago, da boste zmogli sebe
odmakniti iz te ujetostne matrice. Vendar, kot kaže, nikakor niste zmožni niti biti budni, kaj
šele prisostvovati in spreminjati program.
Oni pa tečejo v prehitevalnemu času.
Kar nekaj desetletij so prehiteli, ker vedó, da se zbujate, ker vedó, da se boste spomnili.
Zato hitijo z enako hitrostjo kot tedaj, ko so zaključevali, sedaj hitijo z izničenjem dreves,
življenja na Zemlji. Hitijo z zastrupljenim zrakom. Hitijo s tem, da boste ostali brez vode.
Hitijo v tem, da vas popolnoma stisnejo v kot s krediti. Hitijo s tem, da vam preprosto
postavijo eno vlado, eno svetovno vlado, en denar, eno moč. Tako boste pod njihovo
taktirko.
Ne boste razmišljali, ampak samo bili. Z nizko frekvenco vas bodo programirali. In enako se
bo dogajalo kot skozi zgodovino, kajti to je program.
Energija, ki ostaja od vas skozi življenje, je samo program, je spomin. Zato se ponavlja.
Zato ne mislite, da boste kaj drugače delali tisti, ki ste prespali in ste se v vrsto postavili zato,
ker niste niti toliko prisotni, da bi razmišljali, kaj je prav in kaj ni prav.
Vendar, vas ne obsojam. Ni vsem namenjeno življenje. Ni vsem namenjeno popotovanje. Ni
vsem namenjeno posmrtno vstajenje. Tako, pač, je, saj ste si sami tako izbrali.
Tisti, ki bodo odšli, zagotovo ne bodo čipirani. Če pa bodo čipirani, bodo pa, ali cepljeni
PROTI LASTNI VOLJI, proti uporu – o tem Smo tudi že govorili. Peščici, nekaj procentov
Bomo zagotovo pomagali. Vendar, to ne pomeni, da bodo zmogli s takšnim zastrupljenim
telesom živeti pri Nas. Nikakor ne!
Kajti, kasneje bodo ta telesa žarčila, radioaktivno bodo žarčila in bodo tudi Nam
neprimerna. In neprimerna za sobivanje. Zato bodo šli, vsi tisti, ki bodo prehajali, skozi
posebno stanje razkroja, kjer jim bomo ločevali dušo, telo, energije, ki bodo nekako v dveh,
treh letih zmogli postaviti novo telo in ga usmeriti. Ampak samo za tiste, ki bodo prehajali in
se Bomo Mi odločali, da jih Bomo tudi spustili s seboj.
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Ampak, to ne pomeni, da se bodo zavestno čipirali! To ne pomeni, da se bodo zavestno
nekako cepili, ker se bodo hoteli cepiti. Nikakor ne!
To pomeni, da jih bodo nekateri dobesedno zverinsko prisilili proti njihovi volji. Zato bodo
to odrasli, starejši, zelo starejši ali zelo stari modri ljudje, modri ljudje in zelo mladi, zelo
majčkeni ali zelo nebogljeni. Ampak, samo tiste duše, za katere vemó, kakšno bo stanje v
odraslosti. In samo tistim bomo pomagali zato, ker Naš namen, tukaj v sobivanju, ni, da vas
odrešimo. Ker to ste vi! Vi ste spomin. Vi ste energija.
Zato prenehajte govoriti, da naj Mi naredimo nekaj za vas, ker ste vi leni in nesposobni!
Uporabil Bom ta izraz! Zakaj?
Zato, ker je na mestu! Zato, ker stoji, tako kot stojim Sam!
Leni ste! Če bi bili ne leni, bi živeli! Tako pa nočete živeti.
ZA TISTE, KI BODO OSTAJALI NA PLANETU ZEMLJA IN BODO CEPLJENI IN ČIPIRANI, NE BO VEČ
REINKARNACIJE
In tisti, ki bodo ostajali, bodo živeli v pomanjkanju kisika, v pomanjkanju zemlje, v
pomanjkanju hrane, v pomanjkanju premoženja, ker vas bodo skorajda v celoti
razlastninili. Kajti, tako kot vam bodo na eni strani ponudili svobodo z denarjem, vam bodo
na drugi strani vzeli vašo svobodo, vaše premoženje. Pa ne smejte se, ker ničesar nimate
nekateri! To ne pomeni nič, ker vam bodo odvzeli lasten DIH, lastno REINKARNACIJO.
Za vas, ki boste ostajali in boste cepljeni in čipirani, NI VEČ REINKARNACIJE!
Zato Me dobro slišite – ZA TISTE, KI BODO OSTAJALI NA PLANETU ZEMLJA IN BOSTE
CEPLJENI IN ČIPIRANI, to je vse v enem, ZA VAS NI VEČ REINKARNACIJE!
Zato duhovnjaki prenehajte lagati, ker ne poznate svoje lastne prihodnosti!
Mi prehajamo iz vaše prihodnosti, zato vam govorimo dejstva! Zato se zbudite in
PRENEHAJTE LAGATI in zagovarjati in izvijati se, da bo še vedno neka tretja dimenzija!
Kakšna tretja dimenzija? Kakšna četrta dimenzija? Kakšna peta dimenzija?
Dragi moji, ko ostanete brez duše, brez eteričnega telesa, ste pečeni, tako kot bo pečeno
vaše telo – na zrezku! Kajti, iz vašega telesa bodo delali vse, kar se bodo spomnili. Iz vaših
kosti pa bodo delali stole in še marsikaj drugega, da ne Bom razkrival kaj!
Enako kot je bilo skozi zgodovino – preteklost in sedanjost se polagata, pokrijeta. In vsi
tisti, ki ste se v davnini prvi cepili in prvi prehajali čipirati, ste se skorajda vsi v celoti že
sedaj!
Zato bodite modri. Ustavite svoj korak! Prenehajte hoditi moliti za nekaj. Razmišljajte,
dragi moji!
Kajti tisti, ki boste ostajali na planetu Zemlja, boste lahko delali spremembe SAMO TISTI in
IZKLJUČNO SAMO TISTI, ki ne boste cepljeni in čipirani.
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Ampak se morate zavedati – ko se bo masa razpolovila, ko bo več cepljenih in čipiranih od
tistih, ki ne bodo, se bo nad vami pričel izvajati grozljivi genocid.
Zato se boste, identično kot tedaj, skrivali. Identično, kot tedaj, vas bodo zastrupljali.
In vsi, ki imate v sebi cepivo, ki je tudi tekoči čip, ki se sestavlja, ki vam ga skozi nano
deleže in skozi kristale vlačijo v telo in vam ga vlačijo v notranjost, tako telesa, možgana,
krvi in vsegá, vam vnašajo preko testov, dragi moji! Zato so množični testi, da po deležih
sestavljate znotraj prašino, ki vam jo skozi sodobno tehnologijo sestavijo.
Modri so! Resnično so modri, genialni in popolni! Točno vedó, kako in kaj, kajti mnogo so
»sprobali« in preizkušali.
Drugo vprašanje, ki si ga boste množično zastavljali vsi tisti, ki boste ostajali, kaj sedaj, ko
bodo ob vas usihali?
Množično bodo usihali vsi tisti, ki bodo cepljeni in čipirani. V enemu stadiju bo šlo milijone
in milijone in milijone ljudi. Ne boste vedeli, kaj bi z njimi!
Ampak, preživeli bodo samo tisti, ki ne bodo vstopili v ta njihov program.
Ampak, njihov program je fantastičen! Moram jih pohvaliti zato, ker imajo misli, zato, ker
imajo razmišljanja! Bravo bogati, ker ne razmišljate! Bravo revni v inteligenci, ki ne
razmišljate! Kaj naj vam drugega rečem kot to, da boste grizli Moje Besede!
Dejali boste: »Svetloba nikoli ne govori grdo!« Saj ne govorim grdo! Govorim samo dejstva,
dragi moji. Dejstva pa so, da boste vi tisti, ki boste postali plen! Dejstvo je, da boste vi tisti,
ki boste usihali na planetu Zemlja, skupaj z Zemljo! Kajti, vaša brezbrižnost do svetá okoli
sebe bo pripeljala do brezbrižnosti vašega življenja.
KO BODO PADLI NAŠI PRAGOZDOVI, BOMO IZGUBILI VSE
Ko vam po tekočem traku posežejo še v vaše pragozdove, je z vami konec!
Ubogi Slovenčki, ubogi speči Slovenčki! Če se ne boste hitro zbrali skupaj in zedinili v en
glas, boste v en glas ječali in jokali!
Pa ne vzemite, da vas hujskamo! Pa ne vzemite, da vas ženemo proti vladi. Nikakor ne! Vlada
je modra, ker razmišlja! Vi pa spite!
Torej, obe strani sta zelo dobri!
Ko bodo padli vaši pragozdovi, ste izgubili vse!
Takrat vam bodo stolpe ob stolpe postavili. Skozi chemtraile, kjer mnogi niti ne vedo, kaj so
chemtraili, pa si malce poglejte – tisto, kar vam z avioni stresajo in vam zameglijo nebo.
Bodite pozorni, skozi te strupe, težke kovine, ki vam dajejo v nebo, vam skozi dih prehaja v
telo, skozi vodo vam vstopa v telo, skozi rudnino vam prehaja v telo, skozi hrano vam
prehaja v telo in naenkrat boste zastrupljeni vsi.
Najtežje bo tistim, ki ste se cepili. Zakaj?
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Ker vaš imunski sistem bo delal prekomerno in se bo sesul. Ampak ne v odpornosti, da ne
bo pomote, ker sistem ni narejen za podporo vam, ampak je namenjen za nadzor vas. In
prav je tako! Prav je, da nadzorujejo vas, ki spite! Kaj pa spite?
Modri so! Pametni so! Razmišljajo, kako vam pomagati, da vam bo lažje?
In znova so potuhtali enako zgodovino.
Vse to bo pripeljalo do tegá, da se boste poskrili v komore. In prehajate v fazo, kjer boste
plačevali za svoj lasten zrak! Ampak, ne z denarjem, dragi moji, ker ga ne boste imeli! Z
LASTNIMI ORGANI, z lastnimi organi, z lastnim življenjem, z lastno krvjo boste plačevali
zrak za nekoga, ki ga boste izbrali.
Ne za sebe, dragi moji – za nekoga, ki vam bo morda zelo hudo.
Bodite pozorni!
Zelo modro so zatkali vso zgodovino.
Eterično telo je tista vez s srcem in dušo, ki vas povezuje z Bogom, z Izvorom. Pa ne
cerkvenim, ne religioznim! To je zemeljsko, podzemeljsko in še kaj drugega!
Z Izvorom, z Iskro, s Tistim Nekom, ki vam je nekoč dal možnost, da imate telo, da imate
svojo modrost, da imate kar imate! Vendar, ne sistem, ker Izvor vam ni dal sistema! Dal
vam je ljubezen, dal vam je občutek sobivanja. In to boste na Zemlji iskali vsi tisti, ki boste
iskali ali ostali.
VSI BOMO VIDELI BOGA, LASTNE KREATORJE
Iskali boste Boga. Boga boste videli predno vas civilizacija tujih planetarnih ozvezdij
zapusti. Vsi! Pa ne skozi hologram, ampak skozi nekaj, kar vaš možgan sploh ne pozna!
Videli boste RESNICO o vsem, o religiji. Videli boste resnico o obstoju Zemlje. Videli boste
resnico o lastni zaslepljenosti. Videli boste in spoznali boste, SPOZNALI BOSTE, predno
bodo odšli, LASTNE KREATORJE, tisti, ki so pomagali vas iz predhodnega planeta spraviti
tukaj, v zemeljski čas, na zemeljski planet.
Planet Zemlja vam je bil podarjen zato, da boste zmogli sebe preoblikovati.
Vendar, kaj je tako hudo in kaj bo še hudega, vam odprem prav sedaj.
KAKŠNO BO ŽIVLJENJE NA ZEMLJI PO ODHODU CIVILIZACIJ
Ko se bo zaprlo za Bogom, za Nami, za vsemi Tistimi, ki Bomo odhajali, Nebo Neba tujega
svetá, ko bodo civilizacije, ki so že prešle med vas, odšle od vas, se bo za Nami zaključil vaš
čas.
Besede, ki Smo jih v večih desetletjih, in tudi predhodno, v mnogih časih in prostorih, tu in
tam podajali, skozi kakšen kanal, NJEN KANAL, dragi moji – ne vaš kanal, NJEN KANAL.
In zaradi njenega kanala ste jo v vsakem življenju pobili. Enako ste naredili z Jezusom. Enako
ste naredili z Jerzunom, tudi v življenju predhodnega časa.
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Marsikaj ste naredili, marsikaj ste imeli in nikoli niste hoteli slišati resnice! In ker jo še
dandanes nočete slišati, jo boste pa videli! In vaš možgan jo bo sprejel! In to bo najboljša
postavitev in najboljša moč.
Ko se bo za Nami zaprlo nebo, ko Mi odidemo proč, Mi ne Bomo več prehajali v vaš čas, ker
se Zemlja prav spravlja v zaključni tok.
S čim se boste borili vsi tisti, ki boste ostajali?
Z vero, vero v Boga. Ampak, vse skupaj, vse, kar je po nivoju sodilo v najvišji vrh, v Ljubezen,
boste prehajali v tok najvišjega vrha z Zemlje.
Ko se Nebo Neba Tujega vsegá odmakne, vlado nad vami dobi ZEMELJSKO NEBO! Ne Nebo
Neba tujega svetá. Nebo Neba tujega svetá sodi v čas k Nam. Nebo Zemlje pa bo tisti najvišji
vrh, kamor se boste stekali, kjer boste prosili, molili in Nebo Zemlje bo tisto, ki bo morda,
tu in tam, kakšno iskro dal od vas.
Vendar, resnico, moč in prebuditev boste našli v lastni duši, ampak samo tisti, ki jo boste
še imeli!
Skozi sodobno matrico sistema, v kateremu ste, oni lovijo dušo. Duša je edina, ki je
možnost in priložnost za preoblikovanje in reinkarnacijo. Zato se boste vsi, ki boste
cepljeni in čipirani in ujeti v tej matrici, vrtinčili v spominu podoživljanja in izdaje vsegá,
kar ste imeli v spominu.
In zato bo smrt fizičnega telesa, tako kot mnogih, zelo krvoločna, ker bo prehitra, ker bo
nezmožna izpuščati in vsrkavati mir, kar že mnogi vidite, saj ste priča nekaterim, ki so že v
odhajanju in so vam tudi izpolznili iz rok.
In ne le to!
Več kot boste dobili dodatnega pomožnega člena tekočega stanja v telo, prej boste
odhajali. In še v težjih mukah boste ostajali.
Tisti pa, ki boste na planetu Zemlja zmogli obdržati dušo v sebi – to pomeni, da se ne boste
podredili sistemu, ampak boste postali uporniki in moč in vzgled za tiste, ki bodo padali, pa
boste EDINI preko srca lahko prehajali do zemeljskega neba. In tam se bo odpirala
membrana in oddajal se bo zvok nekam v daljavo, morda celo tam, kjer imamo Mi nekaj
postavljenega.
Torej, zato bodo množično pričeli prebirati zapise Laninega Vstajenja. Naših Besed, Naših
Misli se bodo dotikali mnogi. Postala bo nova religija, kajti to bo edina religija, ki bo prava
in stala. In skozi to boste edino lahko prebujali srce, Svetla Bitja, se postavljali v življenju
naprej.
Dragi moji, s spoštovanjem in ponižnostjo vas prosim, ne zahtevajte, ne rotite, ampak
pričnite z lastno gradnjo, da boste prebujali lastna Svetla Bitja, ki spijo in se prebujajo šele
tedaj, ko vaše telo umre.
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Zato je bistvo vaše zmage – v fizičnemu življenju prebuditi čim več Svetlih Bitij, ki ste
skupaj, kot tvorite ali sestavljate USODO. To so Bitja Neba, ki so vas pospremila do vas, do
srca, do življenja.
In ko so Oni izdahnili, ste vi vdahnili. Ko vi izdahnete, Oni vdahnejo in zaživijo.
Vsi ste ujetniki. Oni na vaše spečo stanje. Vendar tisti, ki jih želijo poloviti, vedó, kaj lovijo.
Vi, ki pa spite pa sploh ne veste, kaj bi budili, ker preprosto spite.
To bo namenjeno samo tistim, ki bodo hoteli živeti. Ne tisti, ki bodo otopeli, sistemu sledili.
Kajti, tako ali tako vas bodo ugasnili, če se boste cepili ali čipirali.
Torej, rešitev bo v vaših rokah samo pri tistih, ki ne boste ujeti in ostali brez duše. Samo
tisti boste lahko se vračali v sebe, obračali v sebe, se povezovali s srcem in oddajali signal
preživelih.
Nebo nekakšnega zemeljskega stvarstva vas bo podajalo na najvišjo frekvenco. In šele, KO
SE BO MASA VSEGA zbrala, če se, seveda, bo, pomeni, da boste s skupnimi močmi oddali
signal.
Kako se bo tedaj odzivalo drugo strukturno telo Tujega Stvarstva bo odvisno predvsem od
Nas.
Zato je zelo pomembno, da se gradite po naši matrici.
Mnogi bodo ostajali, ker bodo hoteli ostati, ker bodo dejali, da imajo še za ljudi poskrbeti.
Prav je tako! Poskrbite za druge, saj vas je sistem tako naučil!
Ampak, ne pozabite, da ste sami sebe spravili v telo. Sami sebe ste porodili. Sami živite in
sami odhajate.
Če je vaša čast tako velika, da čutite pripadnost in sobivanje v programu, potem sobivajte.
Prav je tako!
Ko se boste ozavestili, da je ljubezen osnovna vrlina, ne služenje, pomeni, da boste vsi
spoštljivi drug do drugega in boste vsi, ne skrbeli drug za drugega, ampak ustvarjali
popolnost, ki se bo naslonila drug na drugega in ne bo potrebno bedeti nad drugim v
pretvezi, da morate ostajati. Kajti, vsak bo hodil sam. Pokončno in v ljubezni, v spoštljivosti in
moči.
Ne samo, da boste ostajali brez dreves, ostali boste brez diha, brez prostora, brez časa.
In ne samo, da boste ostali brez časa v ujetostnih komorah, v pokrivalih, kot vesoljci, v steklu
boste zaprti, ker boste imeli navidezni kisik, ker se bo Zemlja pričela masovno pregrevati.
Saj vidite, vulkan pri vulkanu. Cela Zemlja se trese – pa ne zato, ker bi se sama hotela tresti,
ampak zato, ker jo tresejo s sodobnimi aparaturami, ki jih imajo. Zato ker želijo Zemljo,
skorjo, oluščiti. Zato je potrebno pregreti Zemljo.
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In zato prenehajte biti speči, da jo vi zastrupljate, ker jo umetno zastrupljajo s
frekvencami.
In če ste opazili, vam tudi čas hitreje sukajo, tako kot vam vreme!
Vedno znova, ko imate približno čas za cvetenje in brstenje, da boste imeli plodove, vam
zmanjšajo temperaturo. Pa mnogi še po večih letih, ob istemu časovnemu zamiku, tega niste
opazili! Pa dajte, no! In vi boste dejali, da ste budni in živi? Lepo vas prosim, dragi, spoštljivi
in ponižni – bodite v svoji modrosti!
To ne pomeni, da boste sami za sebe, za hrano skrbeli. Vi morate poskrbeti, da se preneha
zastrupljati Zemlja!
Še malo, pa vam bodo prepovedali uporabo živali.
Torej, nič več vaših živali, ker vam bo dala vlada, ena vlada, sintetično hrano. Umetno hrano,
polno strupov. Genetsko hrano, polno strupa.
Ampak, saj boste tudi vi genetsko spremenjeni in vam bo hrana prav dobro pristajala!
Postajali boste zombiji. In to v nekaj mesecih po vzetju cepiva ali čipiranja, vas bodo s
frekvencami spreminjali v zombije.
Zato si poglejte otopele zombije na filmih, ker to boste vi, da boste vedeli, kaj bo narejeno iz
vas.
Ko bodo še malo znižali frekvenco, pa boste tako ali tako samo mrtvi obležali.
Oni potrebujejo ENERGIJO. Energijo življenja, energijo daha, energijo ljubezni. Zakaj?
Ker je to na bazi satanistov! Satanisti, zlo in tema išče vojsko, išče in nabira energijo duš, ker
se želi postaviti proti strani čistega Boga, čistega svetá.
ODVIJA SE VOJNA IN BORBA NA VIŠJIH NIVOJIH, MED BOGOM ZLA IN BOGOM LJUBEZNI
In na koncu se ne boste tepli vi med sabo, ampak Bog zla in Bog Ljubezni. Kdo bo premagal,
kdo bo zmagal, bo odvisno od njih.
Od tegá bo odvisno, ali Vesolje ostane ali ne!
Če bo zlo premagalo v Vesolju, bo Vesolje izginilo. In znova se bomo potopili v nično stanje in
od vsegá nič ne bo!
Tukaj se odvija vojna in borba na višjih nivojih, kot si vi sploh upate misliti!
In ker vsi hočejo Boga, ne zla, ampak Tistega Svetlega, ki ga boste videli, predno bo
civilizacija odhajala, boste marsikaj dojeli in razumeli.
KO NAM PADE DEMOKRACIJA, NAM PADE ŽIVLJENJE
Ko boste ostali na svojih lastnih ruševinah, ne samo teles, ampak boste ostali na podrtijah,
kajti vse vam bodo zrušili. Vse upornike bodo rušili. Zato imate zadnje trenutke, v katerih
se lahko zbudite in zoperstavite. Zadnje trenutke!
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Ker, KO VAM PADE DEMOKRACIJA, ko vam pade demokracija, vam pade življenje!
Zapomnite si to!
Ker, ko pade demokracija, pade vzor, Evropa, ki je že tako ali tako razdeljena.
Izgubile se bodo meje. Izgubile se bodo države. Izgubile se bodo jezikovne besede. Jeziki
bodo izginili neznano kam, ker bo samo še EN JEZIK vladal, ena valuta bo vladala, ena vlada
bo vladala, en nadzor, ki vam bo govoril, koliko ste vredni in koliko ne. In prav je tako, ker
boste vsaj pohlevni!
Dobra vlada bo dejala: »Jaz hočem pohlevne in krotke!« In postali boste krotki in dobili boste
morda obliž na svojo rano pri hrani.
Tako se dela za tiste, ki spite, ki ste malomarni, ki ste brezbrižni, ki se norčujete drug iz
drugega! Verjemite, da je prav tako, ker samo iz bolečine se rodite. Kajti, iz dobrega
semena se dela slabó!
Pa ne zato, ker Sem zloben! Nimam niti trohice zlobe v Sebi, niti malo! Sem pa pravičen in
razsoden! Zato vam govorim iz prihodnosti v vašo sedanjost.
Bodite pozorni!
Ko boste prehajali v stanje, kjer boste izgubili svoje lastno premoženje, boste izgubili
zemljo, bo Zemlja razpadala. Kajti, želijo oluščiti skorjo Zemlje. Zato je potrebno ugasniti
življenje.
Ko se ugasne Mati Narava, ni več diha, ni več vakuuma. Ko z umetnimi armaturami ali
frekvencami odpirajo in vrejo Zemljo, bo prišlo do eksplozije.
ZNOTRAJ PLANETA ZEMLJA JE ŠE EN PLANET, KATEREGA HOČEJO IMETI VSI
Zapomnite si to in globoko si pomnite v telo!
Znotraj, v planetu Zemlja, je še en planet. In tega hočejo imeti vsi zato, ker ima energijo
nesmrtnosti. Energijo, ki polni in hrani vse in vsakogar. In to oni želijo imeti.
Ampak, ta nesmrtna energija, ki lahko polne vse in vsakogar – vse aparature, vso življenje,
vse kar mislite, vse kar čutite, vse kar vidite, je zgrajena iz ljubezni in harmonije njihovih
teles.
Telesa, duh in duša so enostno. Zato živijo več tisoč let. Zato so tudi več kot 9.000 let v
razvoju pred vami. Zato so Tisti, za katere vsi stremijo in po katere vse hiti in beži.
Če jim uspe odluščiti skorjo, kar je brez kakršnih koli večjih ovir mogoče – potrebno je le
ugasniti življenje, dih Zemlje, kar pa dobro ugašajo!
Ko ugasnejo dih Zemlje, se odpre energija vakuuma. Se odpre tudi vaš dih, dah. Ustavi se
vaše dihanje. Ustavi se vse in Zemlja se olušči.
Vendar, znotraj bo ta planet ostal, ampak se bo vrnil tam, od koder je doma.
Notranja civilizacija bo tista, ki bo, v prihodnosti, obdržala drobtinice ali delčke zemeljske
skorje na sebi, po posebnem postopku, ki ga ne odpiram, ker ga ne rabite! Ampak samo
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delčkov krajev ali deželic, DELČKOV KRAJEV ALI DEŽELIC, ki bo obdržala zdravo naravo.
Samo tisto!
Kajti, vse ostalo bo kontaminirano in zastrupljeno!
LJUDJE BODO POSTALI ODDAJNIKI IN SPREJEMNIKI, VSAK BO DOBIL SVOJO KODO
Ko vas bodo zažarčili in žarčite že počasi sedaj, ne da bi se hoteli zavedati, kajti 5G
tehnologija je vojno orožje. Je energija jedrskega vstajenja, je jedrska moč!
In ko vas cepijo, vam vstavljajo v notranjost nekaj, kar se bo poistovetilo. In vi boste
postali oddajnik.
To pomeni, da rabijo odpreti Zemljo, pobrati drevesa in vse fiksirati v vsakega
posameznika. Zato rabite čip.
Voda bo prihajala iz vas. Nad vas se bo soparilo. Telo se bo soparilo.
In postali boste oddajnik in sprejemnik. To pomeni, da boste postali lasten ruter. Zelo zelo
dobro! To rabite! Da ne boste niti razmišljali, ker ne rabite razmišljati! Ampak boste dobili
svojo kodo. Kodo, po kateri vas bodo brali! Ne po imenu!
In kamor koli se boste premikali, boste žarčili in boste zastrupljali drug drugega.
Zato vas bodo v večjih mestih na hitro zaprli in vam onesposobili gibanje, ker boste
kontaminirani, zastrupljeni. In upam, da Sem našel pravi izraz v prevodu?! Dobro Mi gre!
In ne le to!
Kdo bo poskrbel za vas, če ne sami?!
Torej, za sebe boste lahko poskrbeli samo tisti, ki ne boste ujetniki njih samih. Torej, da ne
boste oddajniki!
Boste pa plen, če jim, seveda, ta podvig uspe!
Torej, če boste pozorni, ko vstavijo čip v vas, dobite svojo kodo in postanete oddajnik.
Mnogi so že oddajniki! In se točno vidi, kje se gibate in oddajate vse informacije. In iz vas se
lahko naredi izstrelek. Postanete bomba, eksplozivno jedro, eksplozivni predmet.
Tako kot lahko iz vaših luči sodobne tehnologije naredijo laser. Sežgejo, požgejo, uničijo,
eksplodirajo, naredijo, kar pač. Torej, vi boste hodeče bombe!
Kaj naj vam rečem? Kaj naj vam opevam? Ampak, sami tako hočete! Sami stojite v vrstah in
čakate na to. In sprejemate vse zato, ker so vam tako naročili! Zato, ker želite imeti
službo?! Pa kdo vas bo hotel imeti v službi? Kakšno službo, če bodo ugasnili gospodarstvo?
Služb več ne bo, dragi moji!
Zato bo zemlja največja vrednost. Točno to! Zemlja bo največja vrednost! Voda in zrak,
kombinacija s svobodo!
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TISTI, KI BODO CEPLJENI, ČIPIRANI, BODO OSTALI BREZ DUŠE, ZATO NI NADALJNJE
REINKARNACIJE
Torej, bodite zelo zelo pozorni, kaj od sistema vzamete in kaj ne!
Torej, tisti, ki bodo čipirani, cepljeni, pač, bodo padali pod sistem in ostali boste brez duše.
Zato nadaljnje reinkarnacije ni! Vi ste izbrisani! Masa se bo izbrisala!
Ostanejo tisti, ki SE NE BODO CEPILI IN ČIPIRALI oziroma NE BODO SPREJEMALI NITI
TESTOV, da bi jih nekako vnašali nano deleže, ki jih po določenih frekvencah, z določeno
frekvenco sodobne tehnologije 5G plus, lahko sestavijo.
Torej, tisti boste priča vsemu temu, kar Smo Mi opevali!
Če boste dovolj zbrani in močni, se boste povezovali drug z drugim preko srca, preko čutov.
Drug drugega boste razbirali, kdo je hibrid in kdo ni. Drug za drugega boste skrbeli. In drug
za drugega boste dejansko molili k Bogu Izvora, ki vas zagotovo ne bo zmogel več slišati,
ker boste sodili pod, pod membrano Neba Zemlje. To bo glavni vrh!
Razen, če boste ISKRENO, IZ GLOBOČINE NOTRANJEGA SRCÁ, z združenimi močmi molili,
rotili in prosili in oddajali signal ljubezni, boste zmogli pretrgati membrano neba in oddati
signal.
Kaj se bo dogajalo po tem ni pomembno! Nekdo bo zagotovo še malce pokukal na vas!
Ampak, boste vi morali priti ven. Nihče ne bo več vstopal do vas.
PRODALI IN ZABARANTALI SO CELOTEN PLANET ZEMLJE
Njihov namen je dobiti vse in vsakogar. Zakaj?
Zato, ker so ZEMLJO PRODALI oziroma ZABARANTALI.
Vaše države so zabarantali. Vaša življenja so zabarantali. Vaše zemeljsko stanje narave so
zabarantali. Oddali so vodo. Prodali so vse. Ker so si vzeli to pravico, da lahko delajo vse!
Ampak, saj ste jim to tudi dali!
Vsak, VSAK, ki govori in bedi, ima možnost soustvarjanja spomina oziroma programa.
Zato ni izgovorov, ker se vam ni ljubilo, ker niste hoteli iti na volitve, ker niste hoteli
podpreti, ker so vsi enaki – bi se pa izrazili, pa bi dali novo vlado! Pa bi dali drugačne
postavitve. Pa bi se usedli, posedli, dogovorili, uskladili ali pa zrušili.
Dragi moji, PRED NEBOM ZEMLJE NE BOSTE IMELI MOŽNOST NOBENIH IZGOVOROV, ker
vas bo Nebo Zemlje, predno se boste izpustili iz Zemlje, če se, seveda, sploh boste,
povprašalo KOLIKO STE DOPRINESLI za zaščito vsegá? Ne sebe! Ne svojih dragih! Vsegá!
Izven Neba Zemlje je Sveta Mati Narava. Koliko ste kot posameznik doprinesli, da ste
hoteli, želeli in delali spremembe?
Zato bodite pozorni!
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Nič ne bo krivice! Ampak, predno boste prišli do te membrane, ki jo nikakor ne boste
dosegli kar tako, sami po sebi, ampak samo z združenimi močmi – ne kot vsak posameznik,
ampak z združenimi močmi. Ne z moderno duhovnostjo, ampak z združenimi srci, z enim
glasom, z enim čutom, z eno dušo, z eno celoto, boste zmogli narediti polja odpiranja in te
veličine!
In ne samo to!
Vsi boste morali imeti prebujenega Pranskega duhá. Pranski duh pa je tisti, ki je vez z
domom. In zato boste oddajali signal ven iz Zemlje. Ne zato, ker mislite, da boste sebe
postavili ali kar koli takega!
Tako, da, upanje umre zadnje. Upanje ostaja.
Ampak, Zemlja, če ne boste odreagirali, v letošnjemu letu oziroma v nadaljnjih nekaj
tednih, bo Zemlja počasi pričela sunkovito razpadati.
Ko vam bodo odvzeli zelenje, vam bodo odvzeli vodo, bo Zemlja pričela lesti narazen tako
intenzivno, tako sunkovito, da jo ne boste zmogli več ustaviti!
Saj veste, nekaj časa se že trese po umetni strani, ker tako povzročajo vsi. In vsi veste, kje je
HAARP tehnologija. Vsi veste, kje so nove tehnologije, pa nič ne naredite!
Torej, to bo eno izmed vprašanj, ko boste hoteli zapustiti Nebo Neba Zemlje: »Kaj ste
doprinesli? Kaj ste naredili, da bi zaustavili vse to?«
Vidite, zato že sedaj kaj naredite, da boste sploh lahko stali za tem!
Ker tisti, ki ne bodo ničesar naredili, verjemite, jim bo težka predla! Ne bodo nikoli prešli
do nesmrtnega telesa. Nikoli!
In ne le to!
Ko bo notranja civilizacija pričela sukati svoj planet, bo skorja Zemlje že opustošena.
Drobtinice ali koščke planeta Zemlja bodo obdržali na sebi. Samo tiste, kot Sem dejal, ki
bodo imeli življenje.
Skupaj z njimi pa bodo odpeljali tudi tiste, ki ne bodo izpareli neznano kam.
Ko se Zemlja odpira, bodo padala telesa. Ko bo jedrska energija udrihala, bodo padala
telesa in drevesa. In to je tisto, kar bo najtežje!
Koliko te skorje ali skorjice bo uspelo zdržati in na njej, da boste ravno vi, boste res imeli
srečo ali pa védenje, kam se morate postaviti in kdaj se morate zoperstaviti!
Torej, samo po nagonu, po čuti boste vedeli kam, kdaj in zakaj! In če boste poslušali druge,
bosta usahnili.
Kajti, pod težo Zemlje, ki bo izginjala, bo izginjala kot piš, puf. Zemlja – nično stanje bo
nastajalo. In to je tisto, kar vam nikakor nobena tehnologija ne bo zmogla več ustaviti
ničesar!
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Vendar, mnogim, ki so že v prebijanju zemeljske skorje – to nismo Mi, Mi smo prišli samo po
svoje ljudi ali pa, bolje rečeno, najprej po Tisto ali izključno samo po eno, ki je potem izsilila,
da nas bo več.
26 PLANETOV JE NAMENJENIH TISTIM, KI BODO ODŠLI, ZEMLJA PA BO NA KONCU POSTALA
SONCE
Bodite pozorni, da v Naš svet ne prenašate ljubosumja, zlobe, hudobe, neprivoščljivosti,
tekmovalnosti, ker vas Bomo premaknili na planet, ker se boste odvadili tegá!
Mi imamo na Naših planetih harmonijo, razumevanje.
Ne varanje! Ni varanja! Ni rušenja zemlje. Ne uničujemo diha. Smrtno je prepovedano
sekanje dreves! SMRTNO! To je tako, kot bi enega izmed Nas obglavili.
Zato veste, kakšni morate priti k Nam. In samo taki boste sobivali z Nami.
26 planetov je namenjeno za tiste, ki boste šli.
Ostali, ki se boste uspeli obdržati na koščku skorje in upam, da boste tudi Slovenci obdržali
košček skorje, kajti morje bo v nekemu momentu zalivalo Zemljo in pod težo vsegá se bo
ugašala. Kajti, Zemlja bo gorela in prihajalo bo do vretja. In zato bodo plini delali svoje.
Eksplozija, ki bo povlekla k sebi kot masa frekvence vse, kar bo razpadajočega in brez
življenja, bo pričelo pregrevati tisto, kar bo ostajalo.
Zato pravimo, da bo na koncu Zemlja postala Sonce.
In to pomeni, vse, kar je mrtvega in kar bo mrtvega, uničenega, zastrupljenega, jedrsko
zasevano, skupaj z vsemi živimi bitji, skupaj z vsemi roboti, skupaj z vsem, bo nastala
lepljiva gmota, ki se bo povezala.
Zakaj?
Zato, ker smo Mi v ozadju postavili posebno zmes membrane, ki bo potisnila kot odboj vse,
kar bo polzelo iz Zemlje, ker ne Bomo dopustili, da bo kaj pobegnilo neznano kam, v
Vesolje. Zato vas bomo potisnili skupaj v eno sončno gmoto. Da?
Ta sončna gmota bo gorljiva zmes, kjer boste ujetniki vsi, vsi tisti, ki bodo padli v to zmes.
Kosi Zemlje ali koščki Zemlje, skorje Zemlje pa bodo skupaj s prebivalci ali s tistim, kar bo,
pač, ostalo, obdržala notranja civilizacija na sebi, ki se bo ravno tako borila za svoj obstoj.
Ampak zato, ker imajo čut.
Kako se bodo borili proti vpadljivcem in izdajalcem ni za vas pomembno!
Za vas je pomembno izključno to, da poskrbite za sebe in za svet okoli sebe in da naredite
maksimalno za skupnost, za skupno dobro. Kajti, le tako boste imeli vi mirno vest, da ste
vsaj se izrazili, če drugega ne!
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Ne sprejemajte, kar vam dajejo na masi!
Kajti, le drobtinica bo tistih samo mislečih, ki se bodo poskrivali in skrbeli za sebe ali pa za
skupinico preživelih.
Na koncu bo notranji planet drsel in se pričel gibati s civilizacijami, ki so na planetu IN KI
SO ZNOTRAJ V NJIHOVEM PLANETU. Ja?
Njihov planet je poseljen tudi znotraj. Zato imajo dovolj prostora za bivanje in sobivanje, ki
ga vi nočete imeti. Ampak, kakorkoli že, ni pomembno!
In ko se bo sukal ta planet, ko bo drsel iz točke pregrevanja, kajti masa svetlobe, gmote
pepela in vsegá bo dejansko rušila in gnala v požig vsegá, kar je ostalo ali bo ostajalo od
planeta Zemlje.
Zato bo notranja civilizacija, skupaj z določenimi koščki na površju zemeljske površine
bežala praktično stran od zmesi, lepljive zmesi sonca, ki bo nastajalo, ki bo pregrevalo in ki
bo žarčilo in zastrupljalo vse. Kajti, če bi ostali, bi pričela rušiti se tudi njihova zemlja in prišlo
bi do eksplozije in pregrevanja. Tudi pri njih!
ZEMELJSKI SVET, KI BO OSTAL, BO POSTAL NOVA MATIČNA OSNOVA
In ker gledamo iz predčasja nazaj, vam lahko prišepnemo, da bodo uspeli na koščkih
Zemlje rešiti celo nekaj živih, fizičnih, nekloniranih, necepljenih, nedeformiranih, ne
čipiranih ljudi.
Nekateri kosi pa bodo celo prenašali skupaj tudi hibride.
Ampak, prišli bodo do membrane in po treh dneh jih bo odneslo stran. Ker skozi
membrano tisti, ki so zlo, ne bodo zmogli prehajati.
Ko se bo ta planet premaknil skozi membrano časa in prostora v neko NOVO galaksijo, v
neki NOVI dimenzijski prostor, boste prvič srečali planete, ki vas bodo počakali in boste
sploh videli resnico pravega jaza.
Tam bodo Oni poskrbeli, da se boste najprej nahranili, potem razstrupili.
Kajti, vse bo žarčeno, vse bo strupeno, zato boste več dni ostajali na koščkih Zemlje. In na
koncu se bodo vsi koščki Zemlje, ki bodo ujeti na gmoti planeta znotraj Zemlje, pričeli
umetno združevati in jih bomo umetno zalili. In naredili Bomo neko površino iz koščkov
Zemlje. In to bo vaša matična osnova.
Koliko življenj boste skozi žarčenje izgubili, vam lahko prišepnem, da zagotovo več kot 23.
Ampak, Bomo naredili tisto nekaj, kot plovno »mesto«, plovno površino v poduk vsem tistim,
ki bodo nekje ostajali in živeli.
Ta zemeljski svet, ki bo ostal, ga Bomo v večih letih prečistili, ga Bomo spravili v pogon, ga
bomo spravili v življenje in ga Bomo naredili živega in zdravega. Naredili Bomo planjavo ali
prostor miru in simbioze za življenje, za živa bitja, ki bodo prepotovala.
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Tja bodo lahko prehajali samo obiskovalci in gledali živali, ki bodo ostajale žive, kar jih bo,
morda v zemeljski skorji ali pa nekje na površju Zemlje.
Ptice in nebo, več ali manj bo ostalo tisto nekaj, kar se bo uspelo skriti nekam v globino
Zemlje. Ampak, vam prišepnem, da to Bomo očuvali.
In tam bo nastal Sveti prostor Zemlje, kamor bodo mnogi ljudje lahko prehajali in skrbeli
zanjo. Ne bodo pa smeli ničesar izsekavati. Kajti, več desetletij ne bo mogoče živeti tam, ker
bo potrebno Zemljo prečistiti, spraviti vse v tok življenja. In tam, kjer se bodo kosi Zemlje
nalagali, Bomo dajali vodo, Bomo naredili novo rudnino, Bomo poskrbeli za tiste, ki bodo
prišli.
Ampak, mnogi bodo tako poškodovani, da bodo preprosto morali iti v proces zdravljenja,
celjenja in Bomo za njihova telesa tudi poskrbeli.
Več dni ali tednov bodo ležali v posebnih komorah, da se bodo celice zacelile, da se bo
frekvenca obnovila. Pomembno je le, da prenesete energijo duše, srca, misli in vsegá. To je
pomembno!
LJUDJE BODO IMELI NAJVEČ TEŽAV S SPREJEMANJEM DRUGAČNOSTI
In tako Bomo dobili še nekaj dodatnega ljudstva, razpršenega ljudstva, ki bo imelo največ
težav v tem: SPREJEMATI DRUGAČNEGA!
Saj veste, ljudje ste tako zelo suhoparni. Ko je samo malo drugačne barve, je že manj vreden
ali pa več vreden.
Pa glej ga zlomka! Kar boste videli tam, vas bo osupnilo. Prevzgojili vas Bomo! Ne Bomo vas
tepli, ne Bomo vas karali, ampak vas bomo prevzgajali.
Prevzgajali vas bodo najprej tisti, ki ste jih najbolj sovražili, zato, ker bodo imeli največ
ljubezni v sebi in vi najmanj. Ker boste najbolj oskrunjeni, poškodovani in prizadeti.
Žalostni in ranjeni.
Ampak, na koncu Bomo uspeli obdržati ali rešiti nekaj človeške vrste, ki jo Bomo
postopoma, postopoma spravljali v novo telo.
To pomeni, da bomo fizična telesa spravili v to, da ga zavijemo, zalijemo ali potopimo v
posebno zmes Andale, ga preoblikujemo ali ga ohranimo kot mumijo, kot okostje za novo
telo. Nekateri srečneži imate celo nova telesa narejena. Ampak, to je postopek, v katerega
boste vstopali šele, ko boste prešli med Nas ali do Nas.
Če, Bom dejal, ali pa glede na prihodnost in na čas, ki ga gledam, pa zmorete sebe postaviti
še pravi čas, ustaviti izsekavanje, ustaviti zastrupljanje, ustaviti vlado in jo sprogramirati v
to, da prične čutiti in dihati skupaj z vami, in da uspete postaviti ravnovesje in harmonijo
za vse enako – ne tako, kot so si zamislili oni!

17

Za vse enako pomeni, da vsi dihate isti zrak, da imate vsi enake želodce, da imate vsi enake
temperature za posteljo, za gretje, da imate vsi enake potrebe – takšne ali drugačne, in da
vsi lahko enako nesete.
To pomeni, da lahko živite v simbiozi. Tudi s tistimi, ki so lahko naredili slabo ali delajo
slabo. Ali pa njihove kri, krvne potomce spravite v boljše stanje.
Vse se da! Dokler je energija, je energija gibljiva. Se da delati spremembe. Se da
preoblikovati in spametovati.
Zato imate upanje, zato imate vedno znova dobro postavljeno postavitev. A le, če ste živi
in budni! Ne pa zavedeni!
Nalijte si čistega vina! »Čistega« vina – ne alkoholično, ampak čistega vina v prispodobi, da
bodite iskreni do sebe. Ustavite se!
Če se vam zdi, da Sem vam kje preveč opeval ali da se ne strinjate s tem, kar Sem vam
opeval, ni nič narobe z vami. In nič ni narobe z Menoj, da Sem vam opeval. Saj ste v
demokratični državi!? Ali, pač, Smo odprtega srcá. Ali pač?
Torej, usedite se. Preglejte informacije. Preiščite informacije, predno obsojate, predno
rečete ne. Predno se obrnete drugače, pomislite, kaj vi čutite? Pomislite, kaj si vi želite?
Pomislite, na čem delate! Pomislite, po čem hrepenite znotraj sebe. In pomislite, ali je res
Moja Beseda tako zelo slabonamerna za vse, ki ostajate?
Dragi moji! Imam pravico uporabe besede: »Dragi moji«, ker imate nekaj Mojega. Mojega in
Svetega. Zato imam možnost uporabe besede Dragi moji.
S temi besedami vas Bom poskušal ohromiti, bodriti in postaviti.
Dokler ste živi, dokler ste gibljivi, dokler imate lastno dušo eteričnega telesa, dokler imate
lasten čut, dokler imate lastno misel, imate lastno vero, imate lastno vero v lastnega boga.
Ne rabite v religioznega! Lahko v sebe, v svojo notranjost, v tisto neko iskro.
Obstaja vera, da zmorete in da boste.
Ne bo vam lahko. Ampak, še imate nekaj prelomnih tednov. In odreagirajte in ustavite.
Če vam uspe ustaviti ta čas, ste prišli do popolne zmage svojega vsegá.
Tako boste lahko poskrbeli, da se prihodnost, iz katere prehajamo, ne bo zgodila, kot Smo
jo Mi videli, kot Smo jo Mi krpali, ampak jo lahko zasučete drugače, po drugačni strukturi
svojega vsegá.
Bodite močni, ljubeči in čutni – najprej za sebe, do svojega srca. In svet okoli vas bo postal
lahko boljši in mili.
Lepo, lepo pozdravljeni.
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DRUGI DEL: VPRAŠANJA IN ODGOVORI
Takole. Sedaj lahko tudi v Našemu času, Našega zavedanja in obstojanja tudi pričnemo.
Najprej iskreno in toplo pozdravljeni.
Danes Sem Jaz Tisti, kateri Mu ali Mi pripada ta čast sodelovanja z vami. In Sem Tisti, kateri
Bom tudi odgovarjal kot prevodnik, kot Tisti, na katerega je vpet ves sistem vsegá, kar
obstaja, vseh umov in razumov, vseh čustev, čutov in Energij Vesoljnega stvarstva. Tako
fizičnih, nefizičnih, kompaktnih, nekompaktnih, trdnih, olesenelih, živih in gibljivih.
Srčno pozdravljeni.
Moje imenovanje je zelo preprosto le Jorgovanski Vladni mož. Tako Mi pravijo ali Me
opevajo.
Glede na tematiko prvega dela, ki je bila res malce bolj odprta, vihrava in zvedava za
bodočnosti, za vse tiste, ki ostajajo, ki obstajajo in ki bodo nekako se prebijali, premikali v
nadaljnjemu toku tega življenja, v tej zaključni fazi, je zagotovo tematika postavila veliko
odprtih vprašanj oziroma podvprašanj. In z veseljem in častjo vam Bomo odgovarjali na vaše
radovedne misli ali vprašanja.
Kar izvolijo, vprašajte.

»Kaj pomeni vojna med Bogom Ljubezni in Bogom Zla? Kdo bo v njej prevladal? In, ali ni ta
vojna nekje že potekala?«
Zelo dobro in globoko vprašanje!
Če greste po tematikah nazaj, daleč v začetni čas, kjer je obstajal Izvor. O Izvoru je nekako
opevala tudi Lanjuška, fizično Pranerjeva ali Prünerjeva Gospoda, tudi v svojih največjih
delih, ki bodo šele dobila na Veličini Njenega odprtja. Tako v Prebujeni, Usojeni in Božji
imate delčke, ki jih lahko sestavite. Tako, da, berite knjige. Vsi prebirajte knjige, kajti s tem
boste aktivirali svojo podzavest, svoje speče stanje in svoja védenja in zavedanja.
To pomeni, da je bil najprej Izvor. Izvor je iz Sebe podal Svojega energetskega deleža in ga
je ustvaril kot Boga. Iz Njega se je utelešal Bog. To je opevala večkrat, v različnih knjigah.
Tako se je utelesil Bog. In Bog prehajal pod Svoje ljudstvo, med Svoje ljudstvo, pred Svoje
ljudstvo. In tako sodeloval, soustvarjal in živel. To je tisto, kar je najbolj pomembno,
najbolj bitno in veličastno.
In kasneje, od tegá, se pravi, je prihajalo do izdaje Njega Samega, do izdaje Njegove
Ljubezni, do izdaje Njegovega razdevanja, Veličastnega vsegá.
Tako je skozi izdajo posameznikov se pričela luščiti skupina, ki je ustvarila svoj temelj. Svoj
temelj uma in razuma. Svoj temelj, kjer je ugašala svoja čustva. In tako je energija polzela
proč od Prvobitnega in Izvornega, Začetnega.
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In tako je nastajala tista globina Teme, brez čustev. Tako je nastajalo Zlo.
In kot ena energija, nastane en um, en razum, eno bitje, ena silhueta, ena moč, en vpliv, en
prodorni duh, ena prodorna duša, ena prodornost celovitega vsegá.
Tako je nastala Tema iz Svetlobe. Nasprotni pol od Najvišjega, nasproti Najnižjega.
Ko se bo stanje približevanja, združevanja začetka in konca ustavilo ali prekrilo, se bo
postavilo v rušenje ali v tehtanje, kdo bo zmagal?
Kako dobiti vojno, borbo ali obstoj, če si Ljubezen in nisi Zlo?
Kako uničiti in zrušiti nekoga ali iz sebe narediti nekaj, kar nisi? V nasprotnemu polu pa imate
nekoga, ki je vse sprejel in odvzel Bogu Ljubezni.
Vsi tisti, ki so zašli, vsi tisti, ki so preko več milijonov svetlobnih let časa in prostora prehajali,
so v Izvoru pripadali Ljubezni. Torej, kako se bo stehtalo in izenačilo Svetloba in Tema, bo
pravzaprav odvisno od njiju.
O tem vam tukaj, žal, ne Smem opevati. Ker je to nekaj, kar človek, na svoji ravni, nikakor ne
more dojeti. Ampak, predhodno se bo zaključevalo vse tisto, kar je po nivojih nastajalo.
Med njimi tudi planet Zemlja.
Saj veste, vse se dela po nivojih. Vse se pretaka po nivojih. Vse se lušči po nivojih. In vse je
tisto nekaj, kjer se začetek in konec pokrivata.
Tako kot se v vaši mali veličini pokriva davnina in sedanjost. Torej, to je karma.
To je popravni izpit tistega, kar je nekoč bilo. Tako na zasebni ravni kot tudi na kolektivni
ravni, kot tudi na prostorski ravni, kot tudi na Božji ravni, kot tudi na Vrhovih.
Torej, vse je tisto, kjer se tehta, kjer se začetek revolucije, evolucije, postavitve razvoja,
kakorkoli ga, pač, opevate v temu izrazu, je pravzaprav na mestu, pride do pokrivanja
začetka in konca, se dejansko pričneta porušiti oba.
Kdo ostane od posameznika je odvisno le od tegá, koliko srca ima! ODVISNO JE OD TEGÁ,
KOLIKO SRCA IMA!
Zakaj?
Ker srce je Izvor. Srce je Ljubezen. Srce je Prvobit. Srce je moč. Srce je pripadnost. Srce je
dih. Srce je veličina. Je vse, kar Izvor ima.
Torej, samo enako z enakim se poistoveti in postavi.
Vendar, na to posamezni človek, na tej zadnji točki, kjer se bodo tehtali ali postavljali Bogovi
ali Najvišji od Najvišjih v nasprotujočem se stanju pomeni, da človek ne bo imel več
nobenega vpliva.
Vpliv imate sedaj, v času svojega življenja, ker nosite Njegovo Iskro, ker nosite Njegovo
Ljubezen v sebi, ker nosite Njegov Utrip in Njegov trenuten dih.
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Torej, to je tisto, kjer človek za časa fizičnega življenja moč ima, komu pripada, komu želi
pripadati. Ampak ne samo želeti in drugo živeti. Pomembno je, da želja in hrepenenje z
dejanji postanejo eno! Kot bi hodili z roko v roki.
To je enako kot globoki verniki, ki verujejo v Boga, prestopajo v religije in častijo religije,
takšne ali drugačne, ne samo, v temu čaščenju, da sledijo tistemu, kar, pač, sledijo.
Pomembno je, da v vsakdanu svojega trenutka, od svojega trenutka, ko so budni, pa vse
do svojega časa, ko zaspijo, sledijo temu, kar dihajo tam.
Torej, to je tisto budno stanje v nekemu stanju, kjer pripadajo. Torej, ta pokritost je
pomembna. In to daje enemu ali drugemu Bogu moč.
Bog Teme ali Globine dobiva ali pridobiva energije duše. Torej, eterična telesa, ki jih s
sodobnim programom, spremembe genetike, izgubljate.
Zato bodite pozorni – to je tisto, kar vi prenašate, to je tisto, kar vam daje življenje po
življenju. Kajti, brez energije duše, brez eteričnega telesa in vsega, kar zajema eterično telo
in povezuje eterično telo, vi ne morete prehajati od telesa.
Kajti, če vas frekvenca ujame na frekvenco telesa, boste ostali ujetniki nečesa, kar je
program.
Pa to ne zato, ker bi bili skozi zgodovino tako zelo slabi, ampak zato, ker niste stali za
seboj. Zaspali ste. Zaspali ste v čutu. Zaspali ste v trenutku. Postali ste otopeli in brezbrižni.
Tako je bilo, tako tudi je. Kaj pa bo, je odvisno od tegá, kar tukaj dajete.
In zato je to življenje izjemnega pomena tudi za Božanstva, za Bogove vseh Stvarstev, vse
tiste, ki se imenujejo bogovi.
Vsaka religija ima neki svoj vrh nekega pripadnega. Vsaka skupnost ima neki vrh nečesa
pripadanja. Vsaka družina ima svoj vrh, nekomu pripada. Vsak posameznik ima svoj vrh,
nekomu pripada. Torej, vse ima neki vrh.
In od vas je odvisno, komu boste pripadali in koga boste skozi ta zaključek tega
popotovanja dejansko častili, se mu podredili in dali hrano in moč, da bo na koncu en Bog
se soočil z drugim Bogom.
Torej, Svetloba, Ljubezen se bo na koncu pričela bojevati za svoj obstoj.
Vsak Bog bo imel svojo energijo, torej, svojo podložništvo, svojo pripadnost. Podložništvo
je takšna, malce ponižujoča beseda. Vendar, to ne pomeni, da so hlapci ali ste hlapci
Svetlobe. Nikakor ne! Ampak podporniki.
In enako je Tema. Ima svoje podpornike. Ampak, s to razliko, da Tema nabira in pobira,
Ljubezen sprejema, čaka in objema. To je razlika med enim in drugim.
In vsak posameznik ima to čast, da v času svojega življenja gradi pripadnost.
Kadar brez te pripadnosti ni vere, ni srca, ni duha in ni veličine vsegá. Tudi ni vračanja.
Torej, zato je zelo pomembno, da ste budni v času življenja.
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Ker skozi to budnost opazujete, rešujete in greste v širino, ker vse je po nivojih. In ko se
nivoji medsebojno pokrijejo, na vsakem nivoju začetek in konec, se bo tako tudi v vrhu, na
Vrhu vsegá, tudi zgodilo in zaključilo.
Tako, da, pomembno je, kaj vi dodajate in h komu pripadate ali želite pripadati.
Jasara.

»Kaj nam še lahko poveste o globljem pomenu in namenu knjig, ki jih je v slovenskem
jeziku zapisala in med ljudi podala gospodična Lana Praner?«
Vsekakor Bom dejal takole:
To so edine knjige, kjer se podaja zavedanje in živa energija – od začetka, kjer se po
matrici, po času, po prostoru, dejansko podaja in prebuja preteklost, se sestavlja
preteklost in daje moč, zavedanje in ukroj. Ukroj je pravzaprav prava beseda, ker je nekako
tako kot skrojena beseda na mestu za tisto, kar bo.
To so resnična stanja, kjer ste bili čisto vsi.
Ko pričnete knjigo samo prebirati, košček po košček, boste spoznali, da je to živa beseda,
ker vas v trenutku postavi v polje, kjer vas v trenutku postavi v spomin, kjer vas v trenutku
postavi in razstavi slabo od dobrega in vas premika v dobremu naprej.
Vsaka beseda je koda. Zato je rima.
In če samo eno besedo odvzamete, je živa, jo lahko stehtate, jo lahko postavite, jo lahko
razstavite.
In ne le to!
Vsaka beseda, ki je KODA v stavku in zato teče energija, se duša prebuja v spečemu stanju
najvišjega, najpomembnejšega in najboljšega.
To pomeni, da večkrat ko prebirate knjige, več boste razumeli, več boste sprejeli, več se bo
prebudilo, bolj boste postajali modri, bolj boste pristajali v to, da ste razsvetljeni.
To so knjige, ki imajo svojo moč. Vendar je potreben biti zrel za takšno moč!
Za ljudi, ki samo tako, plitko iščejo nekaj, še niso pripravljeni za to pot. Tisti, kateri se srečajo
s to knjigo, pa so iskalci krone. To so iskalci tistega največjega in najboljšega.
In ko knjigo prebirate, eno, drugo ali tretje, boste videli, da je v knjigi preteklost, sedanjost
in prihodnost.
Torej, če boste samo malo se potopili v to, boste dojeli svojo prihodnost, ker je to preteklost.
In zato otroci radi spijo s knjigami, ker jih razbremenjuje, ker je živa. Izgleda tako kot živi
veter, živi pesek, ki odganja energijo zla. Zato otroci spijo s knjigami, kot z igračami, ker jih
umiri, ker je odprto polje, ker je sveta in živa. Ker je bila podana Beseda iz strani Svetega in
Živega.
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Kako so nastajale knjige?
Tako, da je Lanjuška vstopala v polje vsakega nivoja in tam podajala Besedo, jo zapisovala,
jo kreirala in jo pretakala k vam, nazaj v višji živi stadij. Tako je nastajala, kot bi dejali, da
greste na vrhu strehe in oddajate strešnike navzdol nekomu, ki je spodaj. In tako se odpira
vse.
Znotraj, v teh knjigah, je vaša prihodnost. Je vaša moč. Je vaša resnica.
In ne le to!
Zbujala se bo spominska nota. Spomnili se boste vsegá – kje ste hodili, kaj ste prebudili,
kako se vrniti nazaj domov, kako se povezati z domom, kdo vas preizkuša, zakaj vas
preizkuša?
To je zrelost. To je tisto, kar boste dojeli.
Skozi knjige boste prebudili lastno spečo moč. Vendar ne v rušenje! V sestavljanje in pomoč.
Skozi to boste vi dejansko prebujali najboljšo energijo vsegá v sebi, ki jo boste oddajali
navzven. Postajali boste umirjeni, ponižni in ljubeči zato, ker boste čutili, da ste vstopili v
polje, ki vas ščiti in zaščiti. Ker pripadate. Ker skozi to postajate enostno ene celovitosti.
In vse, kar tukaj naredite, tukaj častite, tukaj spoštujete, tukaj se zavedate, tukaj objemate,
tukaj pripadate, tukaj si želite in neskončno pikic dalje, je to energija, ki jo prenašate s seboj
in jo boste prenesli vse do nesmrtnega telesa.
In ko boste prebirali Prebujeno, se boste spomnili, kdo vas je ustvaril, kako vas je ustvaril.
In dobili boste tisto nekaj, kar nihče, do dandanes, ni podal med vas.
Zakaj ni podal med vas? Ker ni prestopil nivojev, tako v Višini kot tudi v Globini.
Ko se Višina nekako postavlja in raste, se prebija tudi Globina. In ko se pretoči skozi eno in
drugo pride do svobode.
In vsi, ki ste v temu rojstvu oziroma v temu zadnjemu popotovanju, ste se kot duše
odločali za svobodo. Za vrnitev domov.
In skozi knjige se boste spomnili.
In ne le to!
Povezali se boste z Bitji, ki vas vodijo zato, ker boste še bolj izurili instinkt, občutek, čut in
pripadnost. Postajali boste vedno močnejši opazovalci in spoštovalci.
Spoštovalci – zato, ker boste SPOŠTOVALI drug drugega, ker boste spoštovali ODLOČITVE
drugega, ker boste spoštovali, da izbira vsak posameznik, tako kot vi, čisto sami.
Ko vam je najtežje, vzemite knjigo in jo dajte na prsa. Zakaj na prsa?
Zato, ker je znotraj ustvarjen kristal ali diamant energije, ki se povezuje skozi središčni del
pleksusa in se povezuje na srce.
Takrat čutite mir. Odteka vam bolečina. Prihaja vam radost in umirjenost, stabilnost in
življenje na vaš obraz.
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Tako kot otroci, ki se stiskajo h knjigi, jo stisnite tudi vi. Ker je to nekaj, kar je živega.
In bolj ko jo boste uporabljali in jo prijemali, bolj se bo povezovala z vami kot živi predmet,
kot živi oltar.
In če jo boste dali na svoj ustvarjeni portal oziroma kanal ali sveti prostor, boste začutili še
večji mir, še več boste videli, še več boste razumeli in še več boste v miru sprejemali.
Tako, da, berite in prebirajte. To je vse, kar vam Smem prišepniti ta trenutek in sedaj.
Jasara.

»Ali je prav razumljeno, da se bodo tisti, ki ostanejo, spojili s svojo lastno shrambo, katera
je visoko nad nami, saj bi nam slednja pomagala dvigniti zavest in bi postali razsvetljeni?«
Morate vedeti, da vsako telo diha in vibrira na določeni frekvenci, ki postaja in ostane
skupna frekvenca, skupni dih. Lahko bi dejali kolektivni dih. Kolektivni dih je dih, ki se
povezuje med živimi bitji. Tako z naravo, kot tudi z živalmi in ljudmi. Torej vse, kar je živega.
In ko izginja ta povezanost medsebojnega diha, boste postopoma pričeli se povezovati na
rudnine, na kamenine, na tisto, kar miruje.
Shramba vibrira višje od tegá, kar imate vi na zemeljski bazi.
Če si predstavljate, da vsak veličasten zapis vibrira na določeni točki neke Svetlobe, nekega
sijaja, je vsak dogodek posebej vibriren. In shramba daje k sebi le najboljše od najboljšega.
In to je kot vibracija na samostojnem nivoju, proč od Zemlje.
Kadar se človek, v fazi fizičnega življenja, zmore ENAKO povezovati oziroma živeti, tako kot
Sem predhodno dejal, budno stanje iz začetnega stanja, ko se odprejo oči, pa vse preko
dneva, predno telo zaspi, se pravi, če zmore človek vibrirati ENAKO kot zgoraj v svoji
shrambi, se zgodi ta samostojna medsebojna povezava.
To pomeni, da morate na Zemlji, tukaj v fizičnemu življenju, biti enako tistemu, kar ste
Zgoraj, ker drugače ne morete pritegniti in vsrkati te energije.
Lahko se v nekemu trenutku na daleč povezujete, kot preko kanala, v svoj delež, ampak ne
morete priti do združitve.
In zakaj se združuje in sprejema in nabira in shranjuje v tej shrambi?
Ker se od vas, od vašega zaključka vašega življenja, je bilo vedno tako, kot da so se trenutki
luščili in se spajali in kot na magnet nabirali in pobirali.
In človek je tukaj zelo krivičen do vsegá, kar je Zgoraj, ker egoistično hoče imeti tisto, kar je
Zgoraj! Zakaj ne bi človek egoistično sestavil sam sebe skozi dejanja, da bi postal v čast in
ponos tistemu, kar je Zgoraj?
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Da vam prišepnem eno poučno zgodbo:
Naša Lanjuška je dosegala, v nekemu trenutku, stanje spajanja.
In veste, kaj je dejala: »Jaz ne želim imeti nobene davnine! Mene ne zanima, kaj je bilo, ker
to je bilo, ker to smo soustvarjali. To nisem Jaz! Jaz Sem samo Lana. Lana Praner, fizično
zemeljska, mati treh otrok. In vse, kar bom v temu življenju naredila, želim obdržati. Tudi,
če je malce krivo telo. Tudi, če je malce oskrunjeno telo. Ni pomembno! To Sem Jaz! In na
to Sem ponosna! In lahko si vzamete vso davnino, ker Me ne zanima! Jaz Sem to, kar Sem!
In to želim ostati. In s tem želim pred Bogom stati. In s tem se želim pokloniti Bogu.«
Zapomnite in slišite te besede!
Si predstavljate, da Nekdo je bil nekoč Nekdo, ki ga je Bog ustvarjal za Sebe, za Svojo
Ljubezen, ne želi sprejeti tistega, kar je On ustvarjal in dal za Svojo ženo, za Svojo partnersko
postavitev, ki jo je opisovala skozi knjigo.
Si ahko mislite, kakšna drugačnost seva iz Nje do vsegá?
To je tisto, kar bi vi na Zemlji morali stremeti, da ste vi kot zadnje živeči v čast in ponos
sebi in da se zmorete z vsem, kar ste, častno postaviti pred svoj Jaz, pred svoj obraz in se
stehtati in stopiti še dalje s tem, kar ste.
Si predstavljate, ko je prišla do točke, da je potrebno spojiti davnino in sedanjost, se je z
vsemi štirimi močno uprla, ker je dejala: »Če se spojim s preteklostjo, se izgubim, ker je
mešanica vsegá! Jaz pa želim ljubiti tako kot ljubim Boga sedaj, Izvornika, točno s tem
čutom, ki ga vzgajam od časa, ko Sem prišla na ta svet. Želim ljubiti in pripadati. Ne tisto,
kar je bilo! Ne tisto, kar je za nami. Tisto, kar Sem! Samo to!«
Naslednje vprašanje je bilo: »Tako zelo majhna si, da te Bog lahko da na Svoje Telo samo
preko dlani.« In je dejala: »Ni pomembna veličina. Bom tudi tam našla Nekoga, ki je majhen
in ljubek. Bom že našla Nekoga, ki bo ljubil Mene takšno, kot Sem!«
Torej, vsi hrepenite po tem, da se spajate, da zahtevate, da pričakujete, da hočete. Le zakaj
je Ona dejala: »Nočem ničesar, kar je davninskega! Jaz Sem samo to, kar Sem.«
In ko Ji je Bog dejal: »Premajhna boš!, je dejala: »Ni pomembno! Bom pa srčna! Ni
pomembno, kaj je bilo!«
In ko je pogledala na Svojo davnino, ko je podoživela, je dejala: »Še rajši ostanem to, kar
Sem.« Zakaj? Ker v davnini je bila močna upornica vsega, vsakomur in se je borila za pravico
in resnico. In zaradi borbe je prelivala kri, ker je želela braniti in ubraniti.
In kdo, med vsemi vami, si upa stati za tem, kar je sedaj?
Vendar, verjemite, tisto, kar ste na Zemlji v zadnjemu življenju, odpira vse in se iz vas sveti,
do kod sežete, do katerega nivoja sežete. In na koncu se boste, tako ali tako, tisti, ki boste
prehajali, spajali s svojo shrambo, ker je tako tudi prav.
In tudi Ona se bo morala spajati, hočeš, nočeš, ker Smo Mi tako izbrali zato, ker je čast in
ponos.
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Ampak, Smo se pa dogovorili in Smo se Ji zaobljubili, da bo zadnje živeči obdržal popoln
spomin na vse in vsakogar. In da bo zadnje živeči tisti, ki bo vladal nad svojo shrambo, nad
svojo zlitino, nad svojim novim telesom ali pa ustvarjenim telesom iz energije, ki je
njegova, čisto samostojna.
Torej zato, to je bil tisti pogoj in na koncu dogovor, da se zadnje živeči izbori stanje, da
obdrži zavedanje in da se ne izgubi skozi davnino.
Zato je pomembno, da se vi trudite in potrudite in da stojite za seboj.
Kajti, vaša shramba se nikakor ne more iz nekega nivoja, ki višje vibrira od tegá, kar vibrira
ali boste vibrirali, ali vibrira drugače kot vi mislite ali delate, se ne more spajati.
Zato je pomembno, da uporabljate Pranskega duhá, Srčnega duha, zasnovnika, instinkt,
kronsko energijo, življenjsko energijo – vse, kar je tistega, kar je budnega, predvsem pa
tudi Sanjskega duha. In da skozi to zmes prebuditve vsegá, sestavljate sebe, da boste lahko
ponosno in veličastno stali za seboj. To bo vaša največja zmaga.
Tako boste lahko živo živeli s svojo shrambo, vsak trenutek, ker boste enako delali kot ste
Zgoraj, boste enako stali tudi Spodaj. Zato boste svetili kot Luč od Luči na vse ljudi in med
vse v okolici. To si pomnite in zapomnite!
Zato boste prebujali. Zato boste premikali. Zato boste ponosno lahko dvignili dlani.

»Ali bo na teh planetih, ki ste jih pripravili za premik človeka, možno sobivati in kreirati
prihodnost tudi z našimi rajnimi?«
Tako je.
Energija je obvladljiva. In energijo lahko zapolnimo z Andalo, s posebno zmesjo, s posebno
strukturo in jo ustvarimo polno, čvrsto, gibljivo, tako kot je energija. In to pomeni, da
zmoremo z Našo tehnologijo, z Našimi znanji, z Našimi védenji, z Našo celovitostjo obuditi
in prebuditi tudi rajne.
Vendar samo tiste Bomo prebujali in obujali, ki so v svojemu življenju dosegli razvoj
ljubezni, spoštljivosti, cenjenosti in se na tehtanju postavijo v nivo, na kateremu so živeli
kot ljubezen.
To pomeni, da bo v bodočnosti življenje rajnega in fizično živega dejansko v sočasju.
Zato boste lahko bivali in sobivali. Morda bi lahko na to tematiko še kdaj kaj opevali, kako bo
s tistimi, ki bodo kot energija zmogli prehajati.
Ampak, ti rajni pa bodo spojeni potem s svojo shrambo. Morda celo hitreje kot tisti, ki
boste FIZIČNO prehajali. Zakaj?
Zato, ker oni se bodo morali, pač, sestavljati in bodo potrebovali ogromno svoje energije ali
te celovitosti, da se bo lahko potem kot celovita energija vakuumirala in utelešala.
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Saj veste, pred več desetletji Smo vam opevali: »Tisto, kar je skrito znotraj, kot energijo, bo
prehajalo na površje in bo vidno in bo delalo lepoto vašega telesa.«
Tisto, kar je skrito, bo torej razkrito. Tisto, kar je sedaj vidno kot fizično telo, pa bo vlito
znotraj, v notranjosti. Zamenjalo se bo vse skupaj. In to je tisto, kar je pomembno. In
hkrati bo celovitost.
In tako kot se bo odvijalo v predčasju, za vas ta trenutek predčasje, za tiste, ki bodo
prehajali in bodo želeli tudi premakniti sebe naprej, bodo tudi v vzporednemu času, tukaj
na Zemlji, prehajali v fazo, kjer bodo živi, mrtvi, razkrojni, takšni ali drugačni, vzporedno
pričeli sobivati intenzivno s fizičnimi ljudmi.
Zakaj?
Če se spomnete, Smo vam o tem že opevali. Mnogokrat Smo malce tako, prišepnili kaj in
kako bo.
Preprosto boste prešli v enako frekvenco.
Sedaj počasi razumete.
Telo bo dosegalo enako frekvenco mrtvemu stanju. Torej, zato Smo vam pred časom
opevali, da boste videli drug drugega, ker boste na istih frekvencah.
Ne Bom dejal, da je to slabo. Vendar, vas zna pa spravljati v obup. Mnoge v veselje in v
radost, nekatere pa v brezbrižnost in otopelost.
Vendar, kakorkoli že, na koncu bodo mrtvi vplivali na žive. Na koncu se boste v enakemu
polju združevali, srečevali in preoblikovali, kar boste, pač, preoblikovali.
Vendar, to ni nič slabega. Zato, ker na ta način bodo tudi te energije lahko postale del
vašega popotovanja. Ali pa tudi ne, zavisi od posameznika in od njegove čutnosti,
naravnanosti, fokusa in ljubezni. Od tega bo odvisno vse.
Jasara.

»Kako bo izgledalo, ko bo Bog nagovoril človeka? In, ali lahko človek upa, da bodo Njegove
Besede dale dodatno moč za spreobrnitev življenja na Zemlji?«
Jasara.
Vsekakor se bo Bog postavil kot utelešena Energija. Ohromel bo vse.
Zakaj?
Zato, ker se bo vsak korak ustavil. Vendar, ne bo prišel na tla kot živeči, ampak bo nekako
malce lebdel nad fizičnimi tlemi.
Bodite pozorni!
Vsi ga bodo videli.
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Zakaj?
Ker se bo spojil čas odprtja, čas razkritja.
In to pomeni, da bo vsakdo, tako kot danes lahko gledate v nebo, gledal tudi tedaj.
In tako boste Zgoraj videli Resnico.
Videli boste vse prebivalce predhodnega časa ali prehajajočega časa ali kreatorjev,
sokreatorjev, ustvarjalcev, popotnikov, Veličine, dobrotnikov, srčnikov, Tistih, ki so se z
ljubeznijo in radostjo podajali za vas na pot, ki je v Našemu času trajala več milijonov ali
bilijonov svetlobnih let, ki so tako rekoč nesmrtni in so bili pripravljeni prehajati iz enega
časa v drugi čas, iz enega prostora v drugi prostor. Vendar, ne kot sosed v sosednjo stran,
ampak iz tistega prvobitnega časa.
Zato vas bo osupnila postavitev plovil.
Zato vas bo osupnilo stanje prebivalcev, ker bodo mnogi ohranjali prvobitno podobo, kot
so nekoč že bili.
Zato vemo, kdo se bo nad kom zgražal, kdo se bo nad kom obupno zdrl, kdo bo kričal in ječal,
kdo pa bo zvedavo in razigrano gledal Resnici v oči.
In tako, kot je bilo nekoč, bo tudi sedaj.
Če boste prebirali knjigo ali prebrali knjigo Njenega peresa, izpod Njenega peresa, zadnjo
knjigo, boste dojeli, kaj bo.
In tako kot je opisovala Lanjuška v Svojih knjigah, kako je Bog prehajal med svoje ljudstvo,
kako je ljudstvo pelo in ponižno, z ljubeznijo in pokorščino, ki jo ne poznate, to ni
pokorščina zaradi strahu, ampak zaradi globokega spoštovanja, pričakalo Boga, da je prišel
med njih, med vsakogar.
In samo enaka zgodba se bo naredila.
In če boste prebrali, razumeli in znova brali, boste začutili, boste dobili svojo prihodnost.
Enako se bo zgodilo tudi tukaj na Zemlji, s to postavitvijo, da bodo hvalnice Njemu peli
tisti, ki so prehajali z Njim. In hvalnico bodo peli tisti, ki bodo vstopali k Njim.
Enako kot v davnini. In zato boste dojeli, zakaj so celo živali poležavale, mrmrale in se
crkljale.
Tako, da, na enaki način kot je tedaj, bo tudi sedaj.

»Ali nam bo dano, da lahko še pred odhodom vidimo in občudujemo Bitja Narave, kot so
vilinska in druga Bitja?«
Zakaj pa ne bi doživeli kaj takega lepega?
Morda vam bo najlažje, če se boste posedli in pričeli občudovati stare oljke. Oljke. Stare
oljke navzven podajajo svojo dušo in duhá. Vidno se spreminja deblo drevesa. Energija se
giba in podaja k vam.
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Morda se boste s tem lažje naučili začutiti, videti. In enako se bo aktiviralo tudi drugje, na
vseh drevesih.
Vendar, če ste pozorni, ko vstopate k Materi Naravi, vas objame mir, spokojnost, tišina,
ljubezen. Kot bi vas drevesa objela. Kot bi vas Mati Narava objela in ljubeče, čuteče poljubila.
Ko začutite tisti trenutek ali takšen trenutek je trenutek, ko ste v njihovem polju in boste
videli Bitja Narave.
Zato je potrebno si vzeti čas in ustaviti korak in zadihati s tem. In Sem prepričan, da boste
lahko videli vsako bitje od vsakega drevesa, da boste videli vsakega čuvaja, vsakega
podpornika, vsako dušo in celo vsako srce.
Če boste še malo pogledali po starih tolmačenjih, ki jih je Lanjuška posebej pripravila za vas,
iz taborov, kjer je imela tabore, kjer ste se lahko povezovali prav direktno z Materjo Naravo,
morda vzemite tudi te tehnike in jih podajajte k sebi, k svojemu srcu v naravo.
Boste videli, ko boste začutili, kako se povezuje vaša energija telesa s telesom Narave,
boste videli vse prebivalce tistega časa, ker so tako živeči kot vi. Vendar, samo druga
frekvenca je. Drugačno valovanje, ki ga vaš možgan ne zaznava. Zato je potrebno samo
možgan umiriti, da se preusmeri v slušenje, čutenje in opazovanje.
Možgan je samo program, ki ga lahko zdresirate. Resnično, tako kot vašega kužeka. Lahko
zdresirate svoj možgan na vse, ker je to program.
In ko ga zmorete umiriti in ga spomniti, da prične čutiti in slišati svoje srce ali srce telesa,
se bo umiril. Takrat boste prav začutili, kako se zlije možgan ali energija možgana v predel
srca. In takrat boste čutili vso naravo, ves njen mir, vso njeno veličino, vso njeno globino,
vso njeno čistost, ki jo zmore le ona sama, kot brezpogojna ljubezen za vse in za vsakogar.
Jasara.

»Ali ni krivično, da bo, kot pravite, samo milijon ljudi lahko zapustilo ta svet, čeprav človek,
skozi Vaša in druga razkritja ve, da je Zemlja že zelo dolgo časa v lasti temnih sil? Vemo, da
posameznik z utelešanjem pridobi tudi breme tuje karme, kar mu je zamolčano, predno se
ven tudi poda. Mogoče vse skupaj zveni provokativno, vendar, zakaj človeku na planetih, ki
ste jih pripravili za bivanje, ni dana možnost preobrazbe tudi, če je bil slab, zaveden in
zmanipuliran, a ne po lastni krivdi? Veliko ljudi je namreč, ki so dobri, a zaradi zavedenosti
in nevednosti padajo pod težo sistema, ki človeku otežuje povezavo z Virom. Slednja pa se,
kljub Vašemu ščitu in pomoči, je skorajda misija nemogočega?«
Zelo dobro, ne Bom dejal provokativno vprašanje, ampak življenjsko vprašanje.
Najprej, da vam odgovorim, zakaj jih bo šlo približno samo milijon?
Zato, ker samo milijon bo tistih, ki bodo sprejeli Našo roko. Ne zato, ker jih Mi ne bi hoteli
vzeti s seboj. Vsem bo ponujeno.
Razen satanistom, razen tistim, ki morijo. Razen tistim, ki častijo nekaj, kar preliva kri.
Njim ni smisla ponujati. Oni so se že v samemu začetku tako odločali.
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Kar človek naredi skozi fizično življenje je to tisto, kar je zapis.
Ne Morem dejati, da je to krivica do vas. Prej bi dejal, da je to krivica do Nas. Mi smo Tisti, ki
ponujamo dlan. Mi smo Tisti, ki ponudimo in jo ljudje ne bodo sprejeli.
Imate prav, da je veliko dobrih ljudi, ki so se dali nekako v sistem.
To pomeni, da so spali, da so pripadali, da so naredili, kar so naredili.
Ne Bom dejal, da so bili slabi, ker so se prestrašili. Če bi oni, od začetka svojega hodenja, od
vdaha pa vse do tega časa, sledili svojemu instinktu, ne programu, ne sistemu, ampak sami
sebi, bi zgradili trden steber in bi se ustavili in bi dejali: »Počakaj, da vidim, če je res temu
tako!«, bi bili radovedni, bi bili zvedavi, bi bili nekako ovinkarski, pregledali in se potem
odločali.
Ljudje pa, ki preprosto sledijo sistemu – mora biti tako, ker sistem tako želi, mora biti tako,
ker drugače ne bo tega, ker so ves čas neka pogojevanja.
In samo tisti se vračajo, ki sledijo sami sebi. Ne zato, ker jih Mi ne bi želeli imeti ali objeti.
Preprosto zato, ker tisto, kar v fizičnemu življenju gradijo in postavljajo, je tisto, kar častijo.
Oni častijo sistem.
Nič ni slabega, če častijo sistem, kajti, to je program.
In zaradi takšnih je nastajala nova doba, novo življenje, nov popravni izpit.
Ne Bom dejal, da nekaterih ne Bomo vzeli s seboj. Bodo posamezniki, ki bodo bili prisiljeni v
to. Ampak ne zato, ker bodo zavestno vstopali v nekaj.
To je tako, kot bi dejali, da vstopate v nek sistem nekega verovanja. Zavestno vstopate,
zavestno pripadate, zavestno častite, zavestno sprejemate.
Enako je, popolnoma enako je program – ali verovanja ali pa pripadanja katerekoli
skupnosti. Ne samo duhovne, ampak tudi politične. Kajti, to je stanje zavedanja fizičnega
pripadanja.
In lahko bi dejali, da je to krivično do vseh Nas, ki se toliko časa, odkar potujete, lahko
trudimo za vas, za posameznika, za skupnost, za vse. In Nas ne slišijo in Nas ne slišite. Zakaj?
Ker sledijo sistemu, ki se bo spremenil.
Ampak, to je zorenje.
In če ne bi bilo temu tako, bi vse duše prehajale po petemu življenju nazaj v Nebo in nazaj v
novo telo, v sestavljanje in vse skupaj, ker bi dojele, ker bi razumele.
Ali se spomnete, ko Smo pred leti dejali, da na vsako generacijo ali popotovanje se zbudi le
tri procente ljudi. Tri procente na eno generacijo je skorajda nično stanje! Žalostno, bi
lahko dejali!
Ampak, zato tonete, ker ne čutite. In ne Bom dejal, da se zato slabi ljudje, ker so pozabili, da
morajo slediti sami sebi.
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Ampak, sledenje samemu sebi pomeni trpljenje, ker povzročate upor, ker povzročate
steber motečega signala. Ker ste drugačni, ker stojite za tem, kar čutite. Ne, kar mislite,
ampak, kar čutite! In to je tisto, kar je najtežje.
Zato vas sistem ne mara. Zato vas ljudje ne marajo. Zato vas ljudje ne sprejemajo. Zato vas
ne zaposlujejo. Zato vas ne častijo. Zato vas ne objemajo. Zato, zato, zato, zato, zato, ker ste
drugačni!
In samo tisti, ki so drugačni, oddajajo svetlobo in radost.
Nič ni narobe, če pripadate sistemu ali če želite pripadati sistemu! Vsak je zrel za sebe. In če
so mlajši in ne morejo razmišljati, ker so še novorojenčki ali mali, mali otroci, ki jih starši, v
svoji zaslepljenosti, postavljajo tako ali drugače. Ker sami niso postavljeni, bodo imeli ti
otroci veliko večjo možnost od premika naprej in od ločevanja. Pa ne zato, da bi jih hoteli
ločiti od staršev, od starih staršev, od okolice. Nikakor ne!
Vsak se bo odločal sam. Tudi malemu otroku, v kateremu je zrela odrasla duša, bo dobil
enako možnost vpogleda kot vsi tisti, ki imate svojo modrost in svoj korak.
Ne bo razlike!
Nekateri so se celo že v naprej dogovorili, da gredo za zelo kratek čas v rojstvo pod
pogojem, da gredo z Nami. Tudi del takih popotnikov imamo. In njih ne Bomo zgrešili.
Verjemite, da ne!
In potem imate izredno stare, zrele ljudi, ki so modri. Tisti, ki so daleč od sistema, ampak
so povezani z življenjem, z naravo. Oni delajo po nagonu. V njih je mir. V njih je tista
radost. V njih je tista iskra.
To so ljudje, ki jih Mi ne bomo zgrešili. Zagotovo ne! Za take se Bomo še posebej potrudili,
da jim pričaramo novo skromnost pred njihovo obličje.
Kajti tam, v novi skromnosti, v novi dobi, ne bo materialnosti kot lastništva.
In, če dobro spremljate, kaj vam govorim ali opevam ali podajam – materialnost ali
lastništvo je vir vsega sovraštva, zato pri Nas lastništvo pripada le Bogu. Pri Nas lastništvo
vsegá pripada le Bogu, lastniku planeta, enega, drugega in tisočerega.
In ker sistem Zemlje navidezno funkcionira ali kopira, boste vi v zaključni fazi poskušali
ustvariti ravno tako – pripadnost enemu Bogu, pripadnost ali lastništvo.
Kaj to pomeni?
Da boste izpuščali lastništvo, dobili ga bodo pa tisti, ki bodo imeli vajeti v svojih rokah!
Ampak, za razliko med vašim svetom in med Našim svetom – v Našemu svetu vlada
Ljubezen, vlada zaupanje in za vsakogar je poskrbljeno. Tako za najmanjšo mravljico v
Našemu svetu kot za najvišjo vrsto čaščenja ali časti. Nekoga, ki je čisto preprost in nekdo, ki
je zvedav, razigran.
Ampak, to je razlog, zakaj bodo ljudje masovno odpovedovali in ne bodo hoteli iti z Nami.
Ne bodo pa razmišljali, kaj lahko iz miru naredijo ali pridobijo.
Ampak, Mi jim ne obljubljamo ničesar. Mi jim damo le svobodo.
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In pogoj – ne uničevati naravo!
Torej, vsak pa bo imel fazo učenja in sprejemanja narave.
Tudi tisti, ki se bodo premaknili, bodo tu in tam se spozabili in odvrgli kaj, ker bodo tako
navajeni, predvsem tisti, ki kadijo. Pri Nas ne bo kajenja!
Morda vam Bomo za začetek ponudili neko nadomestno fazo nečesa, da se boste postopoma
odvajali, ker vas ne Bomo trpinčili. Ne boste pa se zastrupljali, ker boste uživali nekaj, kar ni
strupenega. Ampak, faze, ki vam jih Bomo ponujali, da bo vam lažje, se še vedno ne drži na
lastništvo.
Ampak, kakorkoli že, če boste začutili Nas kot celovitost prišlekov, ki bodo prehajali in
pristopali, bodo vse prej kot podoba človeka. Nekateri bodo, nekateri ne bodo.
Ampak, morate se zavedati, da Kralj mravelj je ustvarjal mravljo, Kralj čmrlja je ustvarjal
čmrlja. Kralj lista je ustvarjal list. Kralj pepela je ustvarjal pepel. Torej, vsak je iz sebe dal
kapljo svoje krvi za kreativnost. In zato bodo drugačni prehajali k vam. In tako je tudi prav,
da spoznate svoje kreatorje, da spoznate tiste, ki so iz sebe, za sebe, a hkrati za vas vam
dali vse, da bi bilo vam lepo. Torej, ni krivice! Iz Naše strani zagotovo ne!
Resnica pa bo vsekakor prešla med vas, kar je tudi prav. Ker rabite to. Ker samo to je tisto,
kar človeka predrami, prebudi in tudi zbudi. Zato bodite pozorni na to!
Jasara.

»Ali nam lahko še kaj poveste o možnosti sprememb zakoreninjenih programov tik pred
zdajci, ker se zdi, da je to verjetno edino, s čimer se človek še lahko reši, pa o tem ni bilo
veliko govora?«
Nismo zgrešili tega dejstva. Govorili Smo o tem, da en glas, ena beseda, ena skupnost, ena
energija zmore premikati in spreminjati.
Torej, spremembe lahko delate s skupno močjo.
Torej, vse skupaj je zelo preprosto!
Vse, kar je na fizični bazi postavljeno, se na fizični bazi razstavlja. Vse, kar je na energetski
bazi ustvarjeno, se na energetski bazi razstavlja. Na vsakem nivoju. Zelo preprosto!
Življenje je tako zelo preprosto, le strahu se je potrebno otresti.
Strah je osnova, ki vas hromi, da ne morete stopiti naprej, da ne morete narediti koraka in
da ne morete narediti sprememb.
Torej, kaj pa je strah?
Nekoč Sem se od srca smejal. Gledal Sem malo deklico v tretjemu razredu vaše osnovne šole.
Pisala je spis z naslovom Strah. Napisala je takole: »Strah ima zelo velike oči. V notranjosti pa
ga sploh ni nič. Je majhen ali velik, ki se plazi in kotali. In vedno znova zaslepi. Zato je strah le
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misel, zaradi katere lahko nekdo trpi. Vendar, strah ima velike oči, ker ga s takšnimi očmi
gledamo mi, prav sami.«
In tako je nadaljevala spis:
»Torej, kaj je strah?
Le energija, ki ima velike oči, prestrašene oči in ga znotraj ni nič od nič.«
In tega se zavedajte! Samo tegá in boste lahko naredili spremembe in postavitve. Ampak,
bodite hitrega koraka in hitrih nog, pa bo vse lahko še kaj drugače.
Jasara.

»Na kakšen način pa gluhi in gluhonemi dojemajo in ozaveščajo tok resnice ali
manipulacije življenja? In kako med njih podeliti Vašo Besedo?«
Ljudje, ki so gluhi, gluhonemi in so oskrunjeni za določene energije, imajo veliko prednost
v čutenju. Oni ravno tako slišijo z notranjim zvokom, z notranjim deležem.
Oni bodo ravno tako razločno videli in slišali zato, ker se energija lahko poveže z njegovim
možganom, predelom, ki je nekako pol speči.
Zato bodite pozorni, ne bo se naredilo krivice tudi do tistih, ki so paraplegiki, tudi tisti, ki
so avtisti. Ampak avtisti se ne rojevajo kar tako. Ampak, rojevajo se zato, ker prenašajo
ljubezen in veličino v svoji duši.
Tako, da, vsekakor bodo tudi oni tisti, kjer jim bo prikazano ali pričarana njihova prihodnost,
preteklost in sedanjost. Na podlagi tegá se bodo lahko s srcem in dušo odločali, kaj si želijo in
to tudi dobijo.
Jasara. Jasara. Kar izvolite, vprašajte naprej.

»Kaj nam še lahko poveste o prestopanju v Usodo? Ali je pod to nje sedaj hitrejša ali je že
vse zaključeno?«
Jasara.
Kar se tiče usode – mnogi jo bodo izživljali drugje, ker bodo nadaljevali življenje, le lokacije
bodo menjavali oziroma zamenjali.
Morate pa vedeti, da običajno se oba deleža po usodi odločata, ne glede na to, ali je tukaj,
ali je ob vas, ali ga poznate ali ne, zato, ker dihate skupni eter, skupni zrak, bi dejali, ali
skupno srce.
Saj veste, v telesu sta dva deleža, moški in ženski del. Moški in ženski pol. Pač pripadata,
komur, pač, pripadata. In s tem notranjim deležem pripadanja, zavedanja, ljubezni in te
širine se boste prepletali tudi v nadaljnjemu času. Sem prepričan, da večina ljubezni na tak
način tudi obstoji. Nihče ne bo oskrunjen.
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Tisti pa, ki bodo ostajali, pa bodo po tej usodi ljubezen na Zemlji izživljali tako, kot si jo
bodo zastavili ali postavili.
Je pa res, da vse skupaj hitreje teče. Hitreje se poganja ta čas, ampak zato, ker zemeljski
človek v tej smeri tako močno hiti. In zato smo tudi Mi zelo pohiteli, da Smo nekako prehiteli
in postavili vse ta pravi čas. In sedaj samo še čaka se spajanje teh časovnih pasov.
In če boste dobro gledali boste videli, da Naša plovila so tako zelo že fizično živa, da na njih
že vidite in lahko gledate gibanje bitij, gibanje ljudi, gibanje ljudstva, Bom dejal. Ne vem,
kako naj vam drugače prišepnem, Nas. Ne želim uporabljati drugih besed, ker ne želim, da se
človek počuti majhnega in ničnega.
Da ne boste dejali, da se Mi štejemo za kaj več, tako kot so nekateri prizadeti in oskrunjeni,
če uporabimo besedo Slovenčki.
Dragi moji, Slovenčki ni ponižujoče. To so samo igre besed, ki jih postavljate sem in tja.
Nekateri so se ustavili ob besedi Slovenček. Vendar, če ne veste, je žalostno, da ne veste, da
je prvobitno slovensko ljudstvo bilo Slovenček? In to je prvobitno in to ni ponižujoče.
Morda v vaši prispodobi res izgleda Slovenček kot malo. Ampak, če pogledamo pa iz Našega
zornega kota, pa trdno stojimo za tem, da ste res Slovenček, ker ste majhni, ker ste
nebogljeni, ker ste v primerjavi že po Naši telesni strukturi, ki je Naša več metrska v
primerjavi z vami, ki ste tako majhni kot zasnovniki, res ne moremo dejati, da ste velik kot
Slovenec, ker morate do tega še priti.
Ali veste kdaj boste velik kot Slovenec?
Ko bo zasnovnik zmogel preliti dušo in srce, zavzeti mesto telesa in boste stali v celovitosti.
Takrat Bom dejal: »Bravo Slovenec! Slovenec si, Slovenec boš!«
In s tem zapisom se boste premaknili naprej in ohranili boste slovensko besedo, slovensko
energijo tudi naprej.
Tako, da, ne vzemite Naših besed kot žalitev ali žaljenje! Mi nikogar ne žalimo! Vendar, ne
držite se besed tako, kot bi dejali pri vas v zabavi »pijanec plota«. Vzemite globino Besede.
To je sporočilo.
In če pogledamo, da Mi prehajamo iz predčasja in da Smo kreirali vas, imamo pravico izbirati
tudi Besedo Slovenček. In ne zato, ker bi vas poniževali, ampak zato, ker ste res majhni,
majhni in nebogljeni.
Jasara. Kar vprašajte naprej.

»Kaj za človeka pomeni, če se usojeni, ki nosi njegov drugi delež cepi? In kaj to pomeni za
oba?«
Zagotovo takšen delež, ki je cepljen in čipiran, kasneje v pretočni fazi in se mu prične
spreminjati genetika, se prične izgubljati vez med enim in med drugim.
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V nekemu trenutku znate izgubiti občutek povezave s posameznikom, ker tisti delež, ki ga
imate znotraj sebe, na primer kot moški usojeni delež znotraj v ženskemu telesu ali obratno.
Se pravi, v ženskemu telesu moški delež, ki je usojeni ali v moškemu telesu ženski delež, ki je
usojeni.
In če ta postane nekje na drugemu deležu cepljen, prične usihati njegova energija. Se
eterično telo odlušči od materije, se enako zgodi v vašemu deležu in ga po določenemu
času iz vas izpusti.
To pomeni, da znate jokati, ker znate začutiti praznino, žalost ali bolečino. Ampak, po drugi
strani pa radujte se! Imate prostor, ki ga lahko zasedete s svojo energijo. Razlijte se,
postavite se. Boste dobili točno tisto, kar vi rabite ali ste si zamislili in prislužili.
In kako se bo odvijalo kasneje, sploh ni pomembno. Pomemben je korak tukaj in sedaj. Vi ste
tisti, ki ste pripravljeni na premik. Vi ste tisti, ki se pripravljate na preoblikovanje faze in
življenja. Tako, da tukaj samo pogumno naprej v temu času.

»V predavanju Svet vilinov ste med drugim opevali tudi to, da Vilinka nikoli ne zapusti
svojih otrok. Nam lahko poveste, kaj pomeni za mater, če se njeni otroci ne bodo zmogli
odločiti za pot in premik k vam?«
Jasara.
Zelo globoko in čutno vprašanje – kaj je z materjo, ki ne bo imela možnosti za svoje otroke?
Bom dejal tako:
Morda pa ti otroci, ki so v zadnji liniji popotovanja sploh ne pripadajo njej? Morda so njeni
prvobitni otroci že prestopili mejo čakanja in se niso več porodili? Morda pa je mati že
pobrala sebe iz otrok in je že postavljena? Morda pa bodo tudi nekateri otroci prenešeni,
premaknjeni in jih bo v kasnejšemu postopku zmožno preoblikovati in po drugačnih
postopkih reševati.
Vendar, počakajmo do zaključne faze, počakajmo do tega, da bo pogled, da bo pregled, da
se bodo sami lahko odločali, kaj in kako.
Sem pa prepričan, ker vem, da bo mnogo nekako ločenih ljudi ostalo ločenih. Vendar, morda
pa točno to se rabi, ker tisti pravi prvobitni, tako starši kot njihovi najbližji, najbolj ljubeči,
morda sploh niso bili več porojeni na zemeljski strani. Morda je bil to čas, kjer so oni sami še
zaključevali ali ste zaključevali in je faza, v kateri se boste kot zadnje živeči znova vračali nazaj
tja, kamor vam srčna pravljica tudi igra.
Tako, da, vsekakor pa, tako za tiste, ki bodo odhajali morda kot samostojni – zna biti
bolečina, zna biti določena žalost. Ampak, za te se Bomo še posebej potrudili, da bodo
lahko morda preko določenih postopkov, aparatur, gledali stanje na Zemljo in morda
preko aparatur vplivali na komunikacijo z njimi. Tako, da, vsekakor Bomo naredili vse, da se
bodo počutili nekako pripadne, sočutne in mogočne. Sem prepričan, da niti eden se ne bo
počutil oskrunjenega, opeharjenega ali užaloščenega.
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Vendar, prihodnost je pač prihodnost. Vsak posameznik zmore vstopati v njo s svojim
srcem, s svojo ljubeznijo, s svojo dušo. Zato čutite sebe. Ostanite in postanite opazovalci.
To je tako, kot bi se iz reke, ki teče kot masa, izmaknili na breg reke struge in opazovali, kako
reka teče. Če vam bo do tega, da bi skočili vanjo, skočite in plujte z njo. Če pa boste začutili,
da je na bregu morda bolj osamljeno, bolj varno, pa boste od nje preprosto izstopili, zapustili
in stopili svoj korak.
In kar nekaj takih bo, takih mravljic, ki boste prilezli in se odmaknili iz te ujete reke.
Ampak, to je reka reinkarnacije. To je reka kolektivne karme. To je kolektivni um in razum.
To je, pač, tisto nekaj, kjer se popravlja prastaro in zgodovinsko.
Vi, kot zadnje živeči ali popotniki zadnjega popotovanja, ste tisti, ki popravljate energijo
zapisa tistega planeta, na kateremu ste zadnje živeli in ste morda premalo intenzivno
ustvarjali in morda premalo intenzivno pritiskali na druge, da se zbudijo. Ali pa ste preprosto
klonili pod njihovo zahtevo, njihovo energijo in vas je to tudi ujelo, prizadelo in ranilo.
Vendar, kakorkoli že, verjemite, dokler imate svobodnega duhá, imate svojo ljubezen.
Ljubezen, ki je znotraj vašega srca. Ljubezen, ki diha z vami za vas. To je ta celovitost
povezave zgoraj, spodaj in znotraj vašega srca.
Za mnoge bo bodočnost lepa. Verjemite!
Tisto, kar niste tukaj na Zemlji ali ne boste zmogli tukaj zaključevati, pa boste tam
nadaljevali ali zaključili tam. Nihče se ne bo počutil, da je kaj ostal opeharjen.
Tudi tisti, ki se boste želeli izobraževati, se boste, pač, izobraževali tam, če se boste tako
odločali. Sicer nimamo takšnega programa kot ga imate tukaj. Vendar, pri Nas ne dajemo
papirjev, ker papirji niso nič!
Dajemo pa ljubezen, znanje in podporo. To pa je neprecenljive vrednosti, tako kot je bilo v
prvobitu.
Tako, da, dobrodošli vsi med Nas. In dobrodošli vsi tisti, ki čutite, da Smo Dom in vaša
bodoča pravljica.
Želim vam vse lepo in lepo, lepo pozdravljeni.
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