MEMBRANE ČASA IN PROSTORA
Vodi: gdč. Lana Praner z Gospodi, 29.5.2021
Jasara. Takole.
Najprej iskreno in toplo pozdravljeni vsi tisti, ki ste se odzvali na Naše povabilo v toku
sodelovanja, v katerega vstopamo. In predvsem lepo pozdravljeni vsi tisti, ki boste prisluhnili
Naši Besedi in vsi tisti, ki Nam boste tudi sledili in Nam pomagali podpreti zaobljube in dane
obljube v vašem večnem popotovanju.
Srčno pozdravljeni.
Za današnjo tematiko so izbrali prav Mene, da Bom nekako odpiral,
razpiral, postavljal in nekako predajal misel vseh Tistih, ki Smo vpeti v
sistem pretoka, kakršnega v vašemu času nikoli niste poznali.
Moje imenovanje je zelo preprosto le Jorgovanski Vladni mož.

Opeval Bom malce drugače ali bolj počasi, predvsem v toku, ker se povezujejo tako fizični
svetovi z vašim fizičnim svetom, delno kompaktni svetovi z vašim kompaktnim svetom,
energetski svetovi ali svet energij z vašim kompaktnim svetom. In hkrati se Bomo povezovali
tudi iz smeri vseh Tistih, ki so nekoč nekdaj prehajali, prešli, ostali, zaostali, obtičali, se
razkrojevali. In pravzaprav Bomo odprli in razprli v komunikacijo slušenja vsem tistim, ki
nikakor ne morejo vstopati niti do svetá fizičnega stvarstva, kaj šele do preoblikovanja in
spametovanja svojih energij, zapisov spomina, skozi katere so nekoč, nekdaj ustvarili spomin
in zaradi katerega so bili obsojeni ali nekako nič več v preoblikovani energiji.
Srčno pozdravljeni tudi tisti, ki so v najnižji točki, ki bodo danes prisluhnili. In samo njim in za
njih Smo v današnjemu času pripravili tudi posebne daritve milosti in usmiljenja, da bodo
našli mir v svoji duši, ker ga nikakor ne morejo najti. Zakaj?
Zelo preprosto! Ker v času svojega fizičnega življenja ali popotovanja niso imeli čuta, so
premalo uporabljali čutno energijo in premalo bili v povezavi s svetom ljubezni, topline in
miline. Prav zaradi tegá so bili skozi več tisoč let pahnjeni v pogubo in v ujetostno energijo.
Tako, da danes gre daritev v samem začetku prav njim in to po strani Najvišjega od Najvišje
strukture, skupaj v povezavi ali v povezovanju tudi z najbolj pomembno in plemenito Osebo
tukaj na Zemlji, vsaj za Nas, nikakor ne za vas in to tudi ni pomembno. To je pravzaprav
Lanjuška, Larisa Lana fizično Pranerjeva.
Kar nekaj časa Smo se nekako spotikali ob to, kdo bi vodil, kako bi vodil, kako bi podali tisto
nekaj, na najbolj perečo tematiko in najbolj spotikajočo se tematiko. Vendar, v temu času so
najbolj spotikajoča se plovila. Zabava na ta račun, nič kolikokrat, tako v pozitivno ali v
negativno stran je pravzaprav izglasovala tematiko, ki Smo jo za danes ali za današnji čas
pripravili za vas in to je »Membrana časa in prostora«.
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Membrane so namreč prostori in vhodi, izhodi, povezave, ki se nizajo in se prepletajo
druga na drugo in ustvarijo prehod, pretok, o katerem človek nima niti najmanjšega
vpogleda. Zato verjamem, da se boste mnogi spotaknili ob to. Ampak, naj bo temu v čim
večjemu številu! Zakaj?
Ker prav to vas bo izoblikovalo. In prav to vas bo izostrilo v občutku čutenja, gledanja,
analiziranja, opazovanja in kasneje dojemanja.
Ne glede na to, koliko Smo vzdignili prahu skozi leta in proti koncu, predvsem zadnjih
predavanj, ko Smo odprto opevali o tematiki tujih civilizacij, da so prešli do vas, se mnogi
norčujejo, se mnogi posmehujejo. Mnogi zamahnejo z roko. Mnogi pljuvajo, grizejo, tepejo in
se obregajo. In prav zato, ker ste takšni kot ste, Smo se odločili, da Bomo tematiko še
nadgradili. Zakaj?
Zato, da se boste spotaknili še bolj kot ste se! In morda prav ta, spotikajoči se korak, vas
zaustavi, da se boste ozrli vase, v svojo neukost, v svojo brezbrižnost, v svoje obsojanje in
sojenje in dojeli, da ste morda prekratkega pogleda in da je čas, da zadihate z Nami.
Zakaj zadihate z Nami? Morda boste prisluhnili tematiki, ki vam bo razjasnila kdo, kaj in
zakaj?
DARITVE
Zato Smo se danes tudi odločili, da Bomo v današnjemu dnevu darovali, namesto tistim
poslušalcem, ki so si brusili jezike, kar je bilo na samem začetku mišljeno, da bodo dobili
daritve, da bodo malce zadihali ali začutili ljubezen v sebi, je zadnja Beseda po Lanjuški
fizično zemeljski padla, da ne želi, da se daruje jezičnim ljudem, ampak želi, da darujemo
Energijo, ki Smo jih pripravili za njih tistim, ki so obtičali.
Kar nekaj molka je bilo med Nami, kako in kaj narediti in zato, pač, ker je Njena postavitev,
Njena Beseda, Njena Misel, Smo se odločili s spoštljivostjo spoštovati Njeno odločitev. In
daritve za tiste jezične, zgovorne in najbolj modrikajoče se ljudi, žal, danes ni. Bodo pa
daritve dobili vsi tisti, ki Nam bodo sledili z ljubeznijo v srcu in vsi tisti, ki dihajo z Nami,
opazujejo svet okoli sebe in vidijo, razumejo, zakaj se pravzaprav gre.
MEMBRANE ČASA IN PROSTORA
Membrane časa in prostora so pravzaprav tako kot stene v določenem nevidnem prostoru,
a hkrati vidnem. Kot bi dejali, da začetno in končno stanje, ki mu ne vidite konca, imajo
ovojnice, zaključke.
To je tako, kot bi vašo avro pogledali in jo pretakali, jo stočili in pretočili, jo imate v
zaključni fazi objeto v posebno membrano in bi jo lahko imenovali kot zunanja membrana
ali ovojnica.
Enako je z vsakim prostorom.
In izgleda tako kot balon, kot balon, ki ima okoli stisnjen prostor in ga gradi vibracija
kolektivne ravni.
Tako imate okoli sebe mehurčkasta stanja.
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Tako kot vaša avra je delni mehur, ki se prilagaja, ki se usklajuje, ki se naslanjate drug na
drugega ali pa morda celo tu in tam predrzno vstopate drug v drugega ali se pobirate drug iz
drugega, vendar ne predrzno, ampak pogumno, kar je zelo dobro, pomeni, da dejansko
vplivate na to membrano te zunanje ovojnice.
Tako kot ste vi v avri, imate ovojnico ali membrano tudi po telesni strukturi. Tudi vsako
bitje znotraj vas samih, vsako bitje! Ne modrujte! Prisluhnite!
Duša je skupek spominov in je navidezno bitje, ki je postavljeno ali živeče, ampak zelo zelo
oskrunjeno. Kajti, s seboj ste prenesli samo koščke zapisov ali pa vam je bilo podano samo
koščki zapisov, ki jih je še potrebno preoblikovati v zaključni fazi tega popotovanja, ki ste si
ga izbrali, nekateri izborili, nekateri pridobili, ne da bi se ga želeli in vsaka takšna
sestavljanka je ravno tako v lastnem ovoju ali stisnjena v zaključni fazi mehurja. Zato
izgleda vse malce povoskano.
Za vse tiste, ki bodo brusili jezike in si ne bodo privoščili gledanja in poslušanja starih
predavanj – naj vam prišepnem.
Opevamo sivo dušo, to je duša, ki odhaja in je siva duša in je povoskana. To je tisto, kar pri
rajnih videvate. Nekatere so bolj temno sive, svetlo sivo, prosojno, različno lesketajoče. V
osnovi pa obtežitev, spremembe prenaša ta energija.
Nato imate tudi zelo močno, intenzivno povoskano energijo, se pravi, čutne naravnanosti
ali čutno energijo. Čutna energija je tudi bitje čuta in misli, ki jih, na katere se naslanja.
Ampak ima samostojne misli, ker dela po samostojnem čutenju in ni vpeta v program.
Umska in razumska energija je ravno tako povoskana gmota, ki je ločena od sive duše, od
te čutne energije ali od telesne energije.
Vendar, najmočnejša ali najbolj pomembna energija pa je okostenela energija, v kateri pa
prenašate praspomin prašine vsegá, kar je bilo nekoč podano za telesno okostje ali
ogrodje.
Tako, da tudi ona ima posebno energijo povoskanega stanja. In zato vse nekako na zunaj
izgleda kot, da je celota. V resnici pa je energija prašine ali drobnih iskric, ki se lesketa in giba
v različnih barvitostnih odtenkih. Vendar, to toliko ni pomembno.
Želim vam pričarati, da vsaka energija je stisnjena oziroma skupek energij zapisov spomina
je stisnjenih skupaj in je ovito kot bi bili v vakumu lastnega diha. In to je navidezna
membrana. Torej, njen zunanji rob je membrana, v kateremu se ujeto ali stekajoče se nahaja
spomin.
Od vas, dragi moji, kar vam Bom z veseljem še ponovil, mnogi ne želite biti, pa vam Bom
vseeno dejal dragi moji, ostaja le spomin. Zato pazite, kako ga ustvarjate.
Ustvarjajte ga z ljubeznijo. Ustvarjajte ga z občutkom, s čutenjem. Ne z mislijo. Ne z
hudobijo. Ne z ne privoščljivostjo, ne z zlobo.
Ne glejte naokoli, ko pa ste sami v svojemu lastnemu mehurju, z lastnimi spomini in z
lastno popotnico. Zato se zavedajte, da ste ujeti v svojem lastnem dihu. In tako je vsak
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spomin, katerega je ustvarjalo katero koli vaše predhodno telo, shranjeno točno tam, kjer je
bilo ustvarjeno.
Torej, vse kar je ustvarjalo telo, se shranjuje kot proces preoblikovanja v telesu.
Vse, kar je ustvarila misel, se dejansko postavlja v miselni energiji.
Vse, kar je bilo ustvarjeno iz občutka, iz čutenja, se tam znova preoblikuje.
Vse, kar je dobrega bilo izvzeto, je shranjeno v vaši višji shrambi.
Pa ne zato, ker bi vi hoteli to shraniti, ampak zato, ker se ob vaši smrti preprosto ločijo
energije glede na trenutke spomina in različno prasketajo oziroma različno vibrirajo. In to
pomeni, da tisti trenutki, ki so bili narejeni z ljubeznijo, z občutkom, s čutenjem, dejansko
se odluščijo od gmotnih energij ali struktur vsegá in zato so višje od vas, ker je tam
svetloba, ker je tam enaka energija, enaka vibracija.
Zato bodite pozorni, koliko čustev dajete od sebe.
Zato rajši molčite pri praznih besedah kot pa da govorite in nekaj, kar tako postavljate. Kajti,
vsaka beseda se veže na miselno energijo, ker je prazna. Ko pa s čustvi podprete besedo,
postane živa in gibljiva. In v trenutku se vakuumira, ker se ustvari frekvenca strukture
gibanja.
Pa ne reči, da se vsaka energija giba! Nekatere prasketajo, nekatere lesketajo, nekatere
polzijo, nekatere se ustavljajo, nekatere se odbijajo, nekatere pa preprosto tečejo v toku
harmonije. In to je bistvo, kar je pomembno!
Zelo pomembno je, da se zavedate, da je vsaka struktura v posebnem mehurju ali
prostoru. Torej, enako kot imate v telesu, enako kot imate v avri, enako kot imate na vsakem
živem bitju okoli sebe – tudi drevesa imajo svoje misli, tudi drevesa imajo svojo dušo, tudi
drevesa imajo svoj čut, tudi drevesa imajo svoj prostor, svoj balon. In v ta balon shranjujejo
vse, kar one dajejo za vse okoli vsakogar.
Torej, mehur ob mehur, bi dejali.
In tudi, ko pogledate tako po travnati površini – vsaka bilka ima svoj mehur.
Torej, vse, kar je živega, vse, kar ima srčni utrip, dragi moji, je to energija, ki je v vakuumu.
In mehurček ob mehurček tvori zemeljski dih, zemeljski prostor.
In lahko bi dejali, da ovojnica Zemlje je pravzaprav membrana prostora in časa, v kateremu
se sukate. Lahko je čas pradavnine ali prihodnosti. Lahko tudi sedanjosti.
Čas se v prostoru giba glede na kolektivno energijo.
Če dobro pogledate po svojemu življenju – ne gledati drugih, glejte sebe!, boste zagotovo
zapazili, da se v vsakem obdobju časa spreminjajo prijatelji, spreminja služba, spreminja
družba, spreminja energija iz različnih obdobij.
In več kot boste opazovali, lažje vam bo dojeti, da je vse le davnina ali pradavnina. Lahko
tudi spomin daleč iz časov, predno je Zemlja bila v umetnem nastanku.
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Zemlja je umetno ustvarjen planet. Zato ima svoj prostor, dodeljen v Vesolju.
V vesolju niste sami. Ampak, tako kot imate na planetu Zemlja ali tako kot imate planet,
imate svoje prebivalce, imate svojo hrano, imate svojo vodo, imate svoje misli, svoja čutenja.
Vse kar ste! Možnost gibanja in spreminjanja energije.
ZAPIS, KI GA USTVARJAMO VSAK TRENUTEK, JE VEČEN IN NESMRTEN
In vsi tisti, ki v času življenja, v kateremu se ustvarja misel in se ustvarja energija, se hkrati
ustvarja zapis. Ta zapis je večen in nesmrten.
To pomeni, zapis, ki ga ustvarjate vsak trenutek posebej, je večen in nesmrten.
Ko se energija telesa odmakne od vas ostanete sami z vsem, kar ste podali od sebe, z vsem,
kar ste ustvarjali za sebe, za druge, za kogarkoli v temu konceptu.
Torej, ko postanete rajen, ste sestavljeni le iz spomina, torej iz energije, ki ste jo gradili v
času živega mesa.
Beseda meso postane. Ali razumete? BESEDA POSTANE MESO. MISEL postane meso.
Zato je pomembno, da se zavedate, da vaše misli so vaša bodočnost, vaša dejanja
ustvarjajo vibracijo.
Vaša vibracija, ki jo oddajate okoli sebe, je aktivna, ko podajate čustva.
Ko dodate čustva, v katerem ste srčni, iskreni, vaša avra zalesketa, vaš mehur drugače
zasveti. Sijaj se prične videvati po obrazu, po strukturi telesa, ki ga imate ali nosite. Ne
gradite, ker telo ni vaše.
Telo ni vaše, ampak je v sodelovanju in prepletanju, skupaj z vami, iz davnine prenesen
spomin, ki bi ga morali spoštovati in ceniti, ker le skozi njega lahko spreminjate davninski
spomin ali zapis.
To pomeni, da prav to telo nosi obtežitve, nosi vsa grenka dejanja, ki ste jih prizadejali z
besedami, z dejanji, z vedenjem, z govorjenjem. Zato vam kar pride na površje beseda.
Zato se zavedajte tega bitja znotraj sebe ali energije znotraj sebe in si jo dobro oglejte,
kajti je bolj gosta in lepljiva, manj lesketajoča se glede na dejanja same davnine.
Iz zadnjega življenja vi to bitje lahko podajate na sebe in med ljudi. A je hkrati tudi
povoskana, kajti je v svojem omejenem prostoru, ker je prostor le spomin.
To pomeni, da ima tudi to bitje svoj zunanji del membrane, prostora, v kateremu se nahaja.
VSE JE V MEHURČKASTEM STANJU
Torej, vse je v mehurčkastem stanju. Popolnoma vse!
In če si predstavljate, da ste vi kot živa bitja v tisočerih mehurčkih – samo za sebe poglejte!,
je enako okoli vas. Se skupaj gradi živo zemeljsko polje, ki je vakuumirano in je prostor, v
kateremu ustvarjate spomin. Spomin, ki je živ.
Zato bodite pozorni na to, kaj dajete od sebe, kaj dajete ZA sebe. Prisluhnite, KAJ DAJETE
IZ SEBE, DAJETE ZA SEBE!
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Na podlagi tegá se ustvarja vibracija, ki različno vibrira in oddaja signal v določeni prostor
določenega nivoja – ali v globino, ali v življenju okoli v vas ali v frekvenco, višjo od vas.
Ko posameznik zmore razumeti in dojeti, predvsem pa tudi sprejeti, da je življenje
pravzaprav ovojnica, v kateri se klesa, se bo zavedal, da je tako kot zvočnik, ki oddaja zvok.
Zvok, ki različno vibrira, glede na čutenje.
OPAZUJMO SE IN SPOZNAVAJMO SAMEGA SEBE
Če ne čutite ljubeče, če ni iskreno in od srca, se nikoli vaš mehur ali frekvenca ne odda
navzgor, ampak ravno nasprotno – navzdol! Zato bodite pozorni. Opazujte sebe. Dajte si
čas, da sebe spoznavate.
Ne namenjati časa za druge in za pregled, kaj imajo, kako imajo, zakaj imajo. Kdo ste vi, da
sodite, kdaj kdo lahko ima, na kakšen način ima, ko pa vsak je kreator svojega zapisa in
spomina in vsak bo stal za svojimi dejanji in besedami – tako vi, tako Lanjuška, tako tudi Mi.
Torej, prenehajte trositi energijo skrbi, da Bomo odgovarjali, ko pa že tako ali tako
odgovarjamo, saj skrbimo za vse, da preide misel, da dojamete in razumete, da se dvignete iz
mehurja, v kateremu ste.
Torej, Zemlja je torej velik mehur, ki v sebi shranjuje mehurčkasto stanje, tako rajnih ali
tistih, ki so prehajali in so le spomin na različnih nivojih, kot tudi zvodnikov, vodnikov, vseh
tistih, ki so pripravljeni sebe žrtvovati skozi življenje in vam pomagati, da končno dojamete
kdo ste in zakaj ste in kam želite iti in koliko naredite, da lahko greste.
In vsak prostor je časovno omejen. Ni večen. Zakaj?
Zato, ker vsi tisti prostori, ki se spreminjajo in preoblikujejo, so v fazi smrtnosti, razkroja in
na ta način izpusta in vnovičnega preoblikovanja.
Mnogi pravite, da je to karma. Jaz pa pravim, da je to kazen in možnost, da znova dobite
priložnost, da se vračate nazaj toliko časa, da zmorete SPREJETI, se ustaviti in zazreti vase.
In verjemite, ko se zazrete vase, ko sprejmete to, kar ste, zmorete videti drugače, zmorete
spremeniti pogled na svet. In tako se vi, v sistemu mehurčkov spreminjate in
preoblikujete.
Na takšen način vi oddajate vibracijo sprememb.
Lepe spremembe so, ko dodajate hrepenenje, ko dodajate ljubezen, ko dodajate hvaležnost,
ko dodajate ponižnost, ampak ne na praznih besedah, ampak ko pride iz vas.
Ko je ta iz globočine vas samih, prehajajoča faza naprej, se nad vami oddaja signal, kot lijak,
kot prostor, kot membrana, kot bi mehurček navzven, na površju, oddajal vibracijo zvoka.
Kot teme, ki je pri otroku še nezaraščeno in oddaja signal njegovih misli, njegovih čutenj,
njegovih želja, njegovih hrepenenj, njegove povezave z domom, njegove povezave z
ljubljenimi osebami. Kar niste vi, ki ste ga porodili, ampak tisti, ki so ga pospremili z
ljubeznijo.

6

Tako kot vi pospremite žival k sebi, k svojemu srcu z ljubeznijo in ga sprejmete v svoje
okrilje, tako tudi duša pride k vam in se porodi pod vaše okrilje v upanju, da v vas zbudi
ljubezen, v upanju, da v vas zbudi hrepenenje, hvaležnost, ponižnost, srčnost, čutnost,
naravnanost, fokus v boljši in lepši jutri. V povezavo z njim, v povezavo s tistim, ki so ga
pospremili in ga podali k vam.
Torej, vse to veste, vendar je potrebno to ozavestiti in spraviti v tok gibanja.
Bodite pozorni!
Ko se zavedate, da je Zemlja omejen prostor, v kateremu ste, je tudi čas, v kateremu
potujete oziroma se preoblikujete. In zato se vi gibate v več pasovnicah hkrati, kar pomeni,
v več karmičnih ciklusih lahko hkrati ali pa iz enega v drugega, glede na to, kako ste se
postavili.
To vidite skozi svoje razmišljanje, skozi svoje želje, skozi svoje poglede. Skozi to, kako
rastete, bi vi dejali. Imenujte to, kakorkoli že, vendar, to je čas, to je prostor in čas iz enega
obdobja v drugo obdobje, iz enega mehurčka v drugo obdobje, v drug mehurček.
Kar pomeni, da za vsak mehurček so svoji igralci. Svoji igralci, ki so bili v zgodovini
kreatorji, da so nastali boleči dogodki, zaradi katerih so se odluščili energetski deleži v
shrambo in znova v preoblikovanje.
Zato imate zgoraj lepo, spodaj pa težko.
Ne zaradi Boga, na katerega kažete, da vam daje slabo. Saj Bog ne živi življenje vsakega
posameznika! Nikakor ne, dragi moji. Ampak, z vsem spoštovanjem, sami ga živite in VSAK
SAM pristopa, vsak sam daje.
Ko pa se povezujete s srcem, ko ste znotraj sebe, pa čutite vez nad seboj. Preko srca, ne
preko praznih besed! Ampak preko srca hvaležnosti in ponižnosti slišite, čutite, razločno
razločujete glas nad vami. Torej svoj vrh, ki je povezan naprej z vsem, kar je višje in višje,
vse do Izvora.
Vsakdo lahko seže do tja. Vsakdo lahko poseže do Boga. Ampak ne s praznimi besedami!
Imeti morate strukturo zlatega energetskega pola. Zlata energija, ki jo otrok deloma
prenaša kot novorojenček, dokler ga ne vplete v program, je zlat. Je zlata frekvenca, zato mu
vse telo sije. Zlata energija je ljubezen, dragi moji. Ljubezen, ki je brezmadežna. Ljubezen,
ki ni bolezen. Ljubezen, ki ni bolečina. Ampak ljubezen, ki je sprejemanje, dajanje. Iz
ljubezni se vedno znova vse na vas poda.
Torej, osnova za to, da pritegnete k sebi enako po fizični strani – partnerje, prijatelje, ali jim
daste celo priložnost za popravni izpit in zato veste, kaj vam sledi, v trenutku, ko nekoga
spoznate, ker je spomin. Ne zato, ker vam je Bog naložil! Ne! Zato, ker ste vi sami ustvarili
spomin iz predhodnih življenj. Zato se nekoga bojite. Pred nekom pa nekako le zbežite ali pa
pristopate z ljubeznijo in se poznate, kot bi se poznali že tisočletja. Saj se!
Torej, vse je ta ciklus v vas samih.
Tudi, da ste zlobni do nekoga, bi se morali vprašati, zakaj klevetate, zakaj govorite in zakaj
napadate? Kaj imate fiksnega s posameznikom, po katerem klevetate? Kaj imate fiksnega z
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nekom, ki ga niti ne poznate? Od kod toliko skrbi, da bo nekdo odgovarjal za svoja dejanja?
Zakaj on? Zakaj ne vi?
Vidite! Tukaj je osnova impulza, kjer se od vaše vibracije, mehurja oddaja misel, čut in
energija. Misel, čut in energija!
Energija je spomin. Misel je kreacija tega trenutka. Čut je impulz tega trenutka.
Da ne boste govorili, da nič ne vem! Moram vam obrazložiti, ker mnogokrat kažete s prstom
na Mene, na koga drugega, da narobe tolmačimo. Saj ne govori Lanjuška! Govorimo Mi skozi
Njo. In nas obsojate, da Smo Tema in Globina.
Pa se dotaknimo tematike naprej!
Naša ovojnica prostora je svetla in tako lesketajoča se, da se vidi skozi vse, v vsakogar. A
nihče ne more vstopati v Naš prostor.
Njeno nasprotje je Globina. Tam, kjer je Naše nasprotje, tam je gosto lepljivo, ovojno kot
steklo, gosto in temno, skozi katerega zelo malo vidite. A ko vstopate, vidite.
Torej, ločujemo se medsebojno.
In bi vam svetoval, da se osredotočate vedno na to, kaj mislite, kaj podajate.
To je izjemnega pomena, kajti, na podlagi tegá k sebi privlačite različne, različna bitja,
oddajate signale in se iz različnih časov in prostorov odzivajo tudi k vam.
Če prebujate Pranskega duha, lastnega, ne tujega, ne kogarkoli drugega, ampak svojega, se
boste povezali s kraljestvom, časom in PROSTOROM, s tistim nekom ali nečem, kar je bilo
prvobitno vašega ali od vas in se bo naredila vez z vašim PRVOBITNIM DOMOM, dragi moji.
Vendar, Pranskega duha lahko prebudite s pranskimi vajami, ki jih imate tudi na spletni
strani odprte. Ne jih preoblikovati, ampak jih sprejmite takšne kot so, ker drugače ne bo
Bitje zadihalo in se obudilo! Vzemite jih točno tako kot so. In tako boste vsadili ljubezen, ki
je v vas morda minila, se skrila, morda otopela ali od žalosti preprosto ugasnila.
Ni pomembno! Pomembno je, da skozi to zaznate novi prostor in se vaš del hrepenenja
znova poveže tja in vas žene tja. In vsa ljubezen se v vas prične prebujati in premikati.
In tam je mehur časa in prostora, svetá, iz katerega ste izvorno izhajali.
Ne Bom dejal, da ste vsi iz skupnega planeta ali iz skupnega prostora, ker ste kasneje
nastajali, v različnih nastankih in preoblikovanjih. Niste iz enega prvobitnega izvora, zato tudi
ne morete čutiti svojega Izvora kot Izvorno Božje Bitje ali tisto nekaj, kar je Najvišje od
Najvišjega. Ker vas ni ustvarjal On. Zato vam ne zamerimo. Ker ste ustvarjeni lahko iz drugih,
ki so ustvarjali kasneje. Tako kot vi v laboratoriju ustvarjate, se pravi, so tudi drugi ustvarjali.
Morda si preberite kakšno Njeno knjigo, morda Usojena, Božja ali Prebujena. Boste
razumeli, kdo ste, kaj ste in zakaj ste. Se boste našli v eni izmed teh treh knjig. Boste našli
sami sebe in se boste spomnili in se vam bo prebudila ljubezen ali iskra ljubezni v vas vseh.

8

VSAK PLANET, VSAK SVET IMA SVOJ MEHUR ČASA IN JE OMEJEN PROSTOR
Bodite pozorni!
Torej, vsak prostor, vsak planet, vsak svet ima svoj mehur časa, ker je omejen prostor, v
kateremu se bitja nahajajo. In zopet se bo kdo obregnil ob to, da temu ni tako! Pa je! In
veste zakaj?
Če bi bilo, prostor kot brezmejen, bi se vi lahko na vseh nivojih preprosto gibali, bi lahko
predihavali, tudi v vodi – s polnimi pljuči, pa ne morete! Lahko bi prehajali iz planeta na
planet in se sproti, morda v sami sopari, ne bi zadušili. Kajti, vsak planet ima svoj dih. Zato ne
morete s svojimi pljuči tako preprosto dihati kot mislite, da lahko!
Zato bodite pozorni!
Ko pričnete sebe povezovati s tem, samo s trenutkom, ko si enkrat v življenju prišepnite:
»Jaz bi šel domov! Rad bi se vrnil domov!«, oddate signal in je tako kot puščica, ki leti v vaš
prostor, od koder izvorno izhajate.
In od tam se odzovejo različna bitja, ki vas znova vlečejo nazaj ali pa vas spodbujajo in vas
še bolj žene, da sebe postavite, razstavite in znova sestavite. To je preko življenja.
Ne tako kot avtomobil, ampak kot dojemanje znotraj sebe.
Vendar, ko se na Zemlji pojavi Nekdo, ki od prvega trenutka, ko vdahne, se zbuja v
zavedanju vesoljnega vsegá, ko sam sebe programira, vzgaja od malih nog in vzgaja to
pripadnost nekomu Zgoraj, se v nekaj desetletjih dogajajo in prebujajo čudeži.
In civilizacije se odzovejo. Prostori se odzovejo. Odzovejo se vsi tisti, ki so povezani na
posameznika.
In ko je čas, da se človek ali posameznik premakne nazaj, je zopet zavisi, kdo ga je ustvaril, s
kakšnim namenom je bil ustvarjen, predno je Zemlja sploh bila v mislih, da bo nastajala. Se
pravi, predno je Vesolje sploh dobilo obliko in preobleko, o kakršni vi zmotno govorite in
premalo vidite, premalo veste in imate bistveno premalo informacij ali jih imate samo tiste,
ki so vam jih podali tisti, ki so hoteli, da imate omejene misli in ste se po njih učili, zgledovali
in se nadgrajevali.
Zato je vaš prostor uma in razuma omejen prostor, saj ste naučeni. In nočete tega mnogi
sprejeti! In mnogi se boste ujezili, da temu ni tako. Pa je tako! Zakaj pa potem hodite v šole?
Zakaj potem pobirate znanje, ki vam ga dajejo o vseh vojnah in stanjih, ki jih nenehno
dogajajo, odvijajo, o vseh pridelkih, jih berete. Zakaj ne prenašate znanja po čutenju?
Pa vendar, stoletja ali desetletja nazaj mnogi sploh niso hoteli v šole, pa so znali bistveno več
kot vi, ki se izobražujete. Kajti, izobraževalni sistem je omejeni prostor. Ravno tako prostor
nečesa, kar se daje za vas. Vi pa iz te skupne sklede jeste kot pač jeste.
In tisti, ki so v srcu in ste v srcu, skozi svoje življenje vedno čutite, kako se telo odziva, kako
se dogajajo čudeži, ko prosite, ko molite, ko rotite, ko prosite od srca, kako ste uslišani.
Torej, poznate ta tok, kako teče.
In ko se eden na Zemlji odloči, da bo zaključil to popotovanje z namenom čiste ljubezni in
hodi po strani brezpogojne Ljubezni in PRIPADANJA Najvišjemu – ker, če pripadate
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Najvišjemu, pripadate tudi vsem, ki so Njemu v podrejenem položaju, prijatelji, zavezniki,
podporniki in imajo skupen cilj, imajo skupen utrip, imajo skupen fokus, kaj si želijo in s
tem živijo in dihajo. In imajo ljubezen do vseh, do vsakogar. Zato pa niso na Zemlji. Zato so
odmaknjeni.
KO ENA OSEBA ODDA SIGNAL, DA JE DOZORELA, SE ODZOVE NAJVIŠJE
Bodite pozorni!
Ko ena oseba odda signal, da je dozorela, skozi različno preoblikovanje ali izoblikovanje, se
odzove Najvišje, ki potem za seboj pritegne vse in vsakogar.
Torej, pride čas, ko v določenih obdobjih nekdo dozori in takrat se odzivajo civilizacije
različnega spektra vseh tistih, ki so ustvarjali, ki bodo še ustvarjali morda, ki bodo
pomagali in prehajajo do tistega, ki oddaja signal.
Vendar, vse skupaj je tako dobro postavljeno, ker se točno ve, kdaj bo kdo kaj naredil. Zakaj?
Zato, ker prenaša spomin. In skozi življenje točno vidite, kaj se mu je dalo kot popotnico. In
zato točno veste, kdaj bo ta posameznik dozorel.
In glej ga zlomka!
Hočete ali nočete sprejeti, prav Lanjuška je bila Tista, ki je odprla ta svet.
Pa mnogi gledate postrani ali dihate postrani ali lovite sapo postrani ali karkoli, ampak,
pomembno je, da veste. Da veste, da je prav Ona Tista, ki je uspela preiti vse te faze in
preiti do Najvišjega od Najvišjih, se pogoditi in se vrniti nazaj s tem, da bi prenašala
informacijo, s katero bi se lahko zgradili vsi, prebudili vsi in se vsi lahko vračali nazaj.
Žal, temu ne bo tako!
Ne bodo se vračali vsi, ker ne bodo hoteli, ker ne bodo morda želeli. Ker morda ne bodo
pripravljeni za to. Vendar, za to ni kriva Ona! Niti ni kriv Bog! Niti ni kriv Izvor! Niti ni kriv
nekdo, ki je nad vami. Niti ni kriva vaša shramba. Niti kriv vaš vrh, ampak vi sami! Ker ste VI
zadnje živeči in vi ste tisti, ki podajate odločitve, želje in hrepenenja skozi življenje.
In prav skozi to so se vse civilizacije, ki sploh obstajajo, ki so kreirali, ki so podajali eno kapljo
od sebe za nov nastanek nečesa, da je lahko na planetu Zemlja se aktivno oblikovala rastlina,
kaplja, aktivno kaplja dobila energijo življenja. In da se je vse živo postavilo in preneslo na
Zemljo je vsakdo dal nekaj od sebe, za nastanek nečesa novega.
Sam človek ni ustvaril NITI ENE ŽIVE VRSTE! Ne po človeku, ne po živali in ne po rastlini, kaj
šele po prostoru. So pa ali ste pa uspešno klonirali in delate nove vrste mutantov. V tem pa
ste dobri!
Naredili ste izpeljanke v pesel, ampak niste pa ustvarili nič, ampak ste samo jemali.
Torej, zamislite si! Zazrite se vase, dragi moji!
Kako je mogoče, da ste, kjer ste? Kaj ste zgrešili sami za sebe, da ste pristali v ujetih
stanovanjih, v ujetem betonu? Kaj ste naredili iz sebe, da niste srečni, ampak nesrečni?
Vendar, vrnimo se korak nazaj.
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NAŠA ZGODOVINA JE ZLAGANA, PREKRITA IN ZAKRITA, ZATO NE VIDIMO RESNICE
Torej, vsakdo, ki je ustvarjal ali dal nekaj za Zemljo, za nastanek planeta Zemlja, ki je bil velik
projekt, da je planet nastal, je bil velik projekt, da se je naseljeval. In mnoge tuje civilizacije
so skrbele za svoj eksperiment. Zato najdete na planetu Zemlja telesa ali okostja več kot 25
metrov visoka. Zakaj?
Ne zato, ker bi jedli več ali preveč! Ne zato, ker je bilo več prostora. Ampak, zamislite si –
zato, ker so ustvarjali in skrbeli za svoj eksperiment. Zato so poskrbeli za ljudi, ki ste bili
umetno ustvarjeni.
Vendar, vaša zgodovina je zlagana. Prekrita in zakrita. Resnice ne vidite!
Se pa obrnite v sebe. Kdo je ustvaril 50-metrskega človeka, visokega človeka? Kdo? Človek?
Nee! Ne razmišljajte tako! Poskušajte najti v sebi odgovor.
Nekdo, ki je prišel med vas.
Katera bitja so opevana po različnih jamah, po različnih piramidah, ki niso v podobi
človeka? Kako lahko pomislite, da ste edini? In kako lahko pomislite sploh, da ste ustvarili
nekaj, ko pa ste bili prenešeni? In kako lahko pomislite, da dandanes, ko ste tako zlagani in
neiskreni do sebe, sploh ni pomembno do sveta okoli sebe, ampak do sebe, da se ne
najdete, da se pretvarjate, da razmišljate in ste izgubili stik s samim seboj. In ste postali
program! Oddajate signal samo po bazi Zemlje, življenja in nižine. Zato segate v prostore,
ki so enaki.
KAKO VIDETI ČASE NA FIZIČNE OČI?
V temu času pa je pred 23. dnevi dejansko prešla še zadnja civilizacija med vas oziroma do
Nas.
In zato se Bom dotaknil najbolj spotikajoče se tematike v nadaljevanju – kako pravzaprav
videti čase na fizične oči?
Ko se ozrete v nebo, vidite, da modrina neba je izginila neznano kam. Deloma zaradi
Chemtreilov, da. Deloma zato, ker zastrupljate nebo. Da! Deloma zato, ker dopuščate, da
vam zastrupljajo nebo. Da! Deloma pa, niti ne vidite, da je modrina neba različne barve.
Ste se kdaj vprašali ali pa morda obrnili vase – zakaj imate sonce, sonce, ki je štirikotno,
šest kotno, ki se lomi ali pa je okroglo, ki je različnega odtenka, različnega signala? Različne
luči, ki sevajo nad vas? In okoli sonca je velik, velik kolobar modrine neba, temnega
odtenka. Dlje, ko greste od sonca pa je svetel odtenek modrine neba.
Se vam ne zdi, da nekaj ni prav? Se vam ne zdi, da to ni prav? Se vam ne zdi, da je običajno
tam, kjer sveti žarnica ali luč svetlo? Le kako je mogoče, da je tam, kjer je modrina temna, ki
se naslanja na svetlobo?
Zelo preprosto, ker je to plovilo! Ker je to tako veliko plovilo, da je okrogla ali ovalna
energija, ki ima na sredi dejansko luč.
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Ko sonce zahaja, predvsem, če si boste vzeli čas in malce raziskovali, boste videli, da sonce
ne zahaja več tako, kot je zahajalo desetletja ali nekaj let nazaj. Ampak predvsem, če se
boste vsedli morda ob modrino vodovja ali pa nekakega zahajajočega sonca, boste videli zelo
razločno!
Ko sonce zahaja, ni več takšnega sončnega zahoda, kot je bil, ampak gre razpadeno.
Svetloba se lesketa na različnih koncih. In sonce se razliva več plovil. SONCE SE RAZLIVA
VEČ PLOVIL. Sonce se razdeli, odpelje. Torej, RAZDELI NA VEČ SMERI.
Sonce je luč, ki je sestavljena po umetni strani, ker svojega sonca več nimate. Zato nimate
več te prijetne toplote.
Po drugi strani pa – vaši ljudje, ki so na neki poziciji zato, ker ste vi tako hoteli in imate VI
postavljene ljudi, ki mislijo namesto vas, razmišljajo, kako bi vam naredili, da bi vam ohladili
vse, da bi vam otopili vse, zato uporabljajo različno tehnologijo, ki je v nasprotju z dihom
Zemlje in življenja.
Torej, vakum Zemlje, ki je bil vezan na sončni sistem, na vaše prvobitno Sonce, ki ste ga
poznali še nekaj let nazaj, vakuma Zemlje več ni. Ampak je Zemlja prosto odprta!
Zakaj prosto odprta?
Zato, ker imate membrane. Tako kot bi dejali, če si predstavljate, zavese, ki so gosto tkana ali
redko tkana, dajete eno ob drugo in dobite lahko gosto površino. In ko se te površine zaves
odmikajo, se tanjša ta ovojnica in na koncu nastanejo samo še neki kvadratki, kvadratki, ki
so postavljeni v smeri odprtega dotoka.
Torej, kot bi zavese postavili na okno in okno odprli, enako izgleda vaša Zemlja sedaj.
Sonce je tisti bil, ki je vakumiral vse skupaj.
Sonce, ne umetna luč, ki jo imate! Ali ste se kdaj vprašali, kako je mogoče, da je Sonce tako
zelo nizko in močno in žgoče? Zato, ker ni vaše sonce!
Zakaj vas vaše sonce več ne pregreje? Se spomnite, ko ste bili mali, ko vam je grelo znotraj
v kosti, ko vas je pregrelo, ko ste se crkljali na soncu – danes pa se pečete, kot bi bili na
žaru! Torej, je razlika! Opazite to!
In ne le to!
Nebo, če se spomnite, kot mali otroci, je bilo modro, živo, čisto. Še nekaj let nazaj je bilo
temu tako. Oblaki so bili daleč nad vami, odmaknjeni. Tu in tam se je kakšen pojavil in
odmaknil.
Čudežni pojav pa je sedaj »oblak«. Oblak, ki je povoskan in gosto stkan, kot bi ga
pajčelanka stkala. In kljub vetrovju stoji na mestu.
Ti oblaki so gosto povoskani in čudnih oblik – kot krožniki, kot ovali, kot dolga kača, ki
nekaj ur negibno stoji. Je bele barve. Povoskan. Močne, udarne barve.
Torej, čudežni pojav, ki se pojavlja na nebu in stoji!
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Čudežni pojav številka dve so navidezne ovčice, bele ovčice, ki imajo spodaj temno
površino ravnega sloja. Čudežni oblački, ki imajo kovinsko dno, sivino ali temni odsev in so
vsi v ravni liniji?
Kako je to mogoče, da so kar oblački ob oblačkih postavljeni v ravni liniji, v ravni površini in
so spodaj vsi kovinski?
Naslednji čudežni pojav je, da se čisto na tleh, nad vami pojavijo čisto črni, črni, črni oblaki.
A sonce sveti visoko nad vami. Morda ne tako visoko! Ampak dovolj, da bi lahko bila
črnina zgoraj!
Ko gledate črne, črne, črne oblake in se vidi kot pajčevina, ki se prosto giba ali pa premika,
pod oblaki, ki so višje in so zalimani, gosto tkani – ali vas niso učili tako, da višje kot greste,
bolj piha in je močnejši veter in hitreje razpiha? Kako je mogoče, da se skupek pajčevine –
sive, črne, drugačne, tudi zlate barvitosti, prosto giba in počasi ali v nekaterih krajih že
trdno stoji na tleh in marsikdo pravi, kako je to mogoče, da je ravna linija?
Ko pogledate ob cesti, je ravna linija bele megle, lepljive, gosto tkane megle ali zlate megle
ali rdeče megle ali pa katere druge barvitosti. In imate dejansko čudežne pojave,
nadnaravne pojave.
Če pogledate, lahko vidite, da so oblaki različne oblike – špičaste oblike, povoskane,
pretočne.
Ampak, glej ga zlomka!
Vsaka, vsak nivo je drugačne barvitosti. Prav vidijo se plasti.
In ne le to!
Sonce imate tukaj! Žarči in sveti pa na vse smeri, čisto drugje!
In ne le to!
Ko pričnete opazovati, pričnejo oblaki se odzivati in prihajajo vedno bližje in bližje k vam.
Kako je mogoče, da imajo vaši oblaki stekla – kot oči in v njih se vidi ljudi, se vidi bitja. In
na vseh nivojih stojijo različna bitja, tudi ljudje, tako zvani ljudje. Bitja, ki so za vas naredila
kreacijo Zemlje in vsegá.
Zakaj so različne barvitosti?
Preprosto zato, ker prehajajo iz različnih časov in prostorov. In niso, niso oblaki, ampak
plovila, ki imajo svoje luči, ki imajo svojo strukturo hlajenja, pregrevanja in uporabljajo
svetlobo, kot bi šipo ali steklo obrnili okoli, kot bi zrcalo obrnili okoli in se zlivajo v vašo
modrino neba.
Torej, ko pogledate v nebo in je nekaj narisano, kot s črto obrisano, čudežni pojav – ne
boste verjeli!, je tam nekdo, ki gleda na vas.
Mnogo čudežnih pojavov se je pojavilo. Čudežnih oblakov.
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Ampak zato, ker so znotraj plovila, ki se približujejo druga drugi in se spajajo in se časovnice
pokrivajo. Membrane časov in prostorov, ki so z različnimi luknjicami, recimo, da temu tkane
in imajo različno frekvenco in se pokrivajo druga ob drugo.
Tako kot smo v letošnjemu letu doživeli, da so se planeti postavljali v lastno linijo, v ravno
linijo, tako se sedaj čaka, da se te membrane postavijo v skupno linijo in takrat se bodo
odprle vse časovnice in vse se bo videlo k vam in od vas tudi k Nam!
Si lahko mislite, kako lepo zabavno bo!
Veliko smeha in veliko iskrenih ljudi bo stalo pred vami in morda tudi pred Nami! Kdo bi si
mislil! In morda bo marsikdo se vsedel na rit, ker ne bo zmogel gledati v nebo stoječ. Ampak,
vse je že tukaj.
In ne boste verjeli!
Če si boste le vzeli malo časa ali pa le dvignili oko, boste videli tudi nad Slovenijo, da imate
čudežne oblake, ki stojijo, ki se premikajo, ki niso plod Chemtreilov. Chemtreili so tisti, ki in
zakrivajo in skrivajo in ki želijo, ne samo uničiti ali zrušiti ali pa popestriti dih življenja.
Ampak, skozi to je tudi ta nesnaga postavljena na Nas.
Ampak, glej ga zlomka!
Če boste malo bolje pogledali v nebo, boste opazili še en čudežni pojav! Da zvezde so kar
pod oblaki! Zelo zanimiv pojav!
Ne boste verjeli! Ko boste fotografirali, boste ujeli in videli, da so oblaki višje, višje od
zvezdic, od lučk. Le kako je to mogoče? In vedno bližje so. In vedno nižje so! Kako je to
mogoče?
MEMBRANE ČASA IN PROSTORA SO ODPRLE POT VSEM TUJIM CIVILIZACIJAM IN VSEM
KREATORJEM
Membrane časa in prostora so odprle pot vsem tujim civilizacijam, vsem kreatorjem, ki so
karkoli prinašali na Zemljo za vas, za vse okoli vas. In prav ti kreatorji bodo stopili do tistih,
ki ste, tukaj, kjer ste.
In ne boste verjeli!
Tako kot imate različne rase ljudi – barve kože, oblike teles, struktur, je to samo zato, ker
so vas kreirali različni, ker so iz sebe podajali kaplje za vas. Kaplje krvi za vas, dragi moji! Pa
da vas vidimo, kako se boste smejali in radostili!
In ko boste dojeli, da v svetu, kjer ste, niste sami, boste morda drugače pogledali na življenje,
na sistem in na ujetost v sistemu.
In Sem prepričan, da v nekaj tednih, ko se bodo te membrane časa in prostora sestavile in
se združile, boste lahko se tudi rokovali, pozdravili. Morda pa kar bežali!
Ampak, težko boste bežali, ker v svetu, v kateremu ste, je svet omejen.
In ker je čas v vsaki membrani postavljen kot čas, pomeni OMEJENOST, se pravi, tudi tuje
civilizacije ne bodo ostale dolgo med vami ali za vas.
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To si, to je potrebno poslušati malo predavanja za nazaj. Morda eno, dve ali tri, da boste
malo dobili navdiha za lažje poslušanje današnje tematike.
Vendar, Sem prepričan da, če boste samo ustavili svoj korak in pričeli opazovati samo
teden dni nebo neba tega sveta, boste v belini opazili, da ko slikate, če ne vidite, pa
slikajte, če slabo vidite, boste videli oblake, ki so kovinski, ki imajo obrise. Kako je mogoče,
ko proti soncu boste slikali in boste videli kovino znotraj, gosto tkano kovino oblakov, ki ni
pajčevina, ampak so plovila?
Vendar, vaš možgan je tako malo v uporabi, tako malo, nekaj procentov. Ker, če je že malo
več procenta, postanete že geniji. Si predstavljate, da bi uporabljali samo 15 % svojega
možgana? Kaj bi lahko delali? Kaj bi lahko ustvarjali?
Ampak, glej ga zlomka!
Morda pa boste kot roboti, kot hibridi to lahko delali! Ampak ne vi! Ampak vsi, ki ste se
cepili, ste se čipirali in se boste še čipirali in boste ujeti na program matrice. In glejte
pozitivno!
Videli boste več kot ste videli prej. Lahko boste razumeli več kot ste razumeli prej. Lahko
boste se spomnili več kot ste se prej.
Glejte pozitivno! Ker prav to je tisto, kar vas bo gnalo naprej ali pa ravno obratno!
Ne boste več razmišljali, kdo je tisti, ki je prehajajoč ali prišel med vas, kdo bo stopil pred vas,
zakaj bo stopil med vas?
Ampak, morate pa vedeti, da bolj, ko boste opazovali, več boste videli. Tudi cepljeni! Tudi
cepljeni boste videli!
In morda vam bo lažje, ko boste končno ustavili svoj korak in samo opazovali.
Bodite pozorni!
Slikajte in si postavljajte sliko. Analizirajte in si zapisujte.
Ne obsojajte, ker ste že tako ali tako obsojeni v ujetost tega življenja in v ujetost smrti, ki
jo imate skozi življenja.
Morda je čas, da pogledate vase in morda je čas, da se poglobite vase. In je čas, ki je
namenjen, da ustavite svoj korak.
In ta korona je prav fantastična za vas! Ustavili ste se! In zato jo IZKORISTITE. Čas, ki vam
daje svobodo. Vnovčite ga sebi v prid. Poglejte v nebo. Opazujte svet okoli sebe. Opazujte
nadnaravne pojave, ki se bodo vedno bolj gostili. Vedno bližje so vam. In že na prosto oko
lahko vidite bitja.
In kaj kmalu boste slišali tudi zvok.
Si predstavljate, kako lepo bo, ko vas bo nekdo iznad vas ogovoril, ko se bo iznad vas
radostno nasmehnil ali se poveselil. Vam morda kaj zaigral ali pa vas pripravljal na to, da
boste prestopili in pristopili na plovilo, si pogledali svojo preteklost, svojo sedanjost in
prihodnost.
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Da, pogledali si jo boste vsi. Vsi! Ampak, odhajali pa ne boste vsi, ker ne boste hoteli
sprejeti roke novega prijateljstva ali pa roke prijateljstva, ki bi vas vračala domov.
Pa ne se smejati in ne se norčevati, ampak ustavite se in pričnite gledati svet okoli sebe.
Čas je namenjen, da se membrane časa in prostora poveznejo v en kanal, v en odprti
prostor, kjer boste zaznali da tako, kot se bo odprla membrana ali ovoj, tudi kot mreža, ki
bo padla, okoli Zemlje, se bo enako zgodilo tudi z vami.
To pomeni – vaš mehur, ki je ovojnica, o kateri Smo govorili, se enako odpira kot se odpira
vse okoli vas, kot se odpira Zemlja, kajti vi ste pripadniki te Zemlje, vi ste pripadniki tega
planeta, vi ste tisti, ki dihate z življenjem Zemlje in planeta. Žal, mnogi pozabljate na to,
ampak se boste pa radi še spomnili na to.
In Sem prepričan in Sem prepričan, da bo marsikomu zaigralo v ljubezni srce, utrip in
radost.
Mnogi boste ječali ali jokali iz hvaležnosti in iz ponižnosti, ker boste končno spoznali
kreatorje samega sebe. Kreatorje, ki so čakali in bili pripravljeni podati kapljo krvi, da so
vas ustvarili, da so vas spremljali, da so z vami ali za vas ali za vami PRIPOTOVALI do točke,
da ste, kjer ste.
In to je najlepši čas, ki ga boste doživeli in preživeli. Zato se lahko izrazim, da se ciklus
življenja znova izoblikuje za vas.
Mnogi boste morda, žal, sprejemali usodo v svoje roke po drugačnih odločitvah, ker boste
sledili sistemu. Mnogi se pa bodo zagotovo obrnili vase, zazrli sebi v oko in začutili, kaj si
pravzaprav želijo.
In znova vam podam nekaj na vašo misel ali srce!
Ne razmišljajte, kako se bodo odločali drugi! Odločajte se za sebe. In vsem, ki jim poveste –
mnogi se smejejo in posmehujejo. Vi veste, da je resnica v vas. Ne glede na to, ali vas slišijo
ali ne, se odločajte za sebe! Kajti, Sem prepričan, da večina otrok bo vedno pomislila, da bi
tudi starši izbrali boljšo pot kot pa jo imajo sedaj, tukaj na Zemlji, zato bodo šli naprej.
In ne le to!
Poskušajte v sebi umiriti um in razum. Poskušajte v sebi začutiti svoj ovoj. In opazujte svoj
ovoj, kaj se dogaja in kako se pripravlja na prihod tistih, ki so vstopili v vaš zemeljski čas.
Kaj naj vam rečem? Kaj naj vam opevam? Kaj naj vam podam?
Le misel in hvaležnost, da ste to, kar ste. Kajti, prav to rabimo Mi, čisto Sami. In iskreno upam
in si želim, da bo vsaka Beseda, ki Smo jo pustili za Seboj, v vseh teh letih in desetletjih, vam
pomagala stopiti v lepši jutranji čas ali jutrišnji čas.
Ne Bom dejal, da je tukaj konec, je pa vsekakor začetek nečesa lepega.
Želim vam vse lepo in lepo, lepo pozdravljeni.
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