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POPKOVNA NIT 
Vodi: gdč. Lana Praner z Gospodi, 26.6.2021 
 
Takole. Najprej iskreno in toplo pozdravljeni vsi Tisti, ki ste se zbrali in ste se na Naše 
povabilo odzvali. Srčno pozdravljeni vsi tisti, ki ste morda pred ekranom, ki ste v povezavi z 
Našo energijo Našega Stvarstva, tisti, ki ste v postavitvi Našega slušenja. Srčno pozdravljeni. 
 
Današnja tematika, ki je nekaj res izjemnega in o kateri, do dandanašnjega časa, ni nihče na 
Zemlji spregovoril, nihče ni opeval nekaj, kar Bomo odpirali, a ima velik in veličasten pomen 
za vse, kar je Naša, vaša in od posameznika bodočnost. Nazivali ali nazvali Smo jo 
»POPKOVNA NIT«.  
In ta tematika je danes pripadala kot izbrancu Meni, da jo odpiram in razkrivam. 

 
Jahvej je Moje imenovanje. Jahvet Visočanski je Moje nadimenovanje. 
Moje prvotno ime, pa ga, žal, za ta čas še ne izdam! 
 
 
 
 

 
Zelo dolgo časa Smo se pogovarjali, pogajali, kdo bi odpiral to tematiko. In glede na to, da 
gre na Moje imenovanje, ki ga, žal, niti zapisati ne znate na Zemlji, a zveni nekako podobno 
kot nekaj, kar poznate približno nekje nekako in povezujete tako kot vse Jožete v isti skledi, 
tako tudi Jahvete ali Jahveje ali Jahvunske povezujete v isti atmosferi, Bom nekako danes Jaz 
Tisti, ki Bom odpiral in zopet malce premikal kakšno postavitev v smeri novega razkritja. 
 
Nad Menoj je Oče Vnebovzetja. Nad Menoj je Oče Vnebovzetovstva, Izvorna Energija Boga, 
Stvarnika Stvariteljstva, ki je Tisti, ki bo tematiko tudi pečatil. In Smo v povezavi z vsemi 
civilizacijami, ki so se odzvale na Naše povabilo Našega sodelovanja in Smo v postavitvi 
povezave z vsemi Stvarstvi, ki so nekompaktne, ki so kompaktne, delno kompaktne in fizične, 
tako kot ste vi, čisto sami. Vendar, z veliko razliko, da ste vi kot človek edina razkrojna 
enota, ki jo Mi, v Našemu stvarstvu več ne poznamo. 
Torej, žal, ste tisti, ki prehajate kot zadnji živeči in morda celo preživeli, vstajiteljski in 
premikajoči se, o kateri bo danes tekla tudi tematika. 
 
POPKOVNA NIT JE CENTER VSEGA, SREDIŠČE VSEGA ŽIVLJENJA IN JE VEZ Z NESMRTNOSTJO 
 
Popkovna nit je nit, ki jo dandanašnji čas še Nismo odpirali.  
To je nit, ki je sredi popkovine postavljena in je središčna točka vsegá. Središčna točka ali 
center vsega, kar je bilo, kar je in kar bo, torej, središče vsega življenja. Središče 
popotovanja, središče preoblikovanja. 
 
Središčna nit, popkovna nit, kot Smo jo nazvali, je točno v niti samega popka.  
Če bi središčni popek, recimo središčni del samega popka odpirali in razpirali, bi dobilo malo 
odprtino, ki navidezno izgleda kot odprtina, ker je tako kot vaša fizična popkovnica, ki jo v 
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sredini odprete, vidite praznino, kot, kot bi dejal, neko luknjo. In v tej središčni postavitvi 
teče nit, nit energije, ki je vez z nesmrtnostjo. 
 
Na večih točkah se mora telo povezati v nesmrtno strukturo, da obstojijo in se medsebojno 
povezujejo vse energije vsega Stvarstva. 
 
Kaj to pomeni? 
Tisti, ki ste nekoč, nekdaj živeli v prvobitu, v prvobitnemu stvarstvu in ste sami, po lastni 
volji zapuščali svoje telo in prehajali pomagati, prihajali ali prehajali v vstopajoče se sfere 
ali v druge prostore, čase in zavedanja, ste mnogokrat zapuščali svoja fizična telesa. Telesa, 
ki ste jih lahko, ali pokopali v Andalo ali nekako ohladili v posebnih, takozvanih hladilnih 
energijah ali pa ste jih morda potopili v vrelišče, kjer ste obdržali energijo neprodušno 
zaprto. Tako ni prehajalo do nobenega razkroja. In nesmrtna energija se je zlila z energijo 
diha, daha in časa. Tako je energija telesa obstala.  
Nekako približno, ampak res približno, izgleda to tako, kot bi pri vas v vodno gladino morja, 
morda, potopili v pravo energijo hladu in spojili telo telesa tega sveta, ki ga imate, v pravo 
globino, na pravo atmosfero, pod pravim pritiskom, bi lahko dejali, in se ne bi izvajal razkroj. 
Nekako približno. Vendar pri vas se vedno znova, že zaradi pretoka kisika, ki ga imate, se 
ustvarja ta struktura tega diha. 
 
Torej, na različne načine ste marsikateri, ki ste obdržali nesmrtno telo, dejansko tudi 
obdržali strukturo telesa ali tkiva, ki ste ga tedaj imeli. 
 
Zopet drugi ste dejansko bili ugonobljeni v svojemu prvobitu, v prvemu Stvarstvu ali v 
prvemu popotovanju ste bili lahko tudi ugonobljeni zato, ker je padlo telesna struktura 
planeta. Torej, zaradi napadalcev, ki so nekako prodirali v svet tedanjega Stvarstva je 
prehajalo do točke, kjer se je rušilo, preoblikovalo ali na novo stkala energija življenja in ste 
izpustili nesmrtno telo. 
 
KAJ POMENI NESMRTNO TELO? 
 
Kaj pomeni nesmrtno telo? 
Nesmrtno telo pomeni tisto prvo telo prvobita, ki ga je ustvarjal Nekdo, ki je bil postavljen 
za vas, da ste nastali ali da ste vstajiteljski.  
 
Zopet tretji ste bili morda pobrani ali nekako, kako bi dejal, ugrabljeni na različnih planetih 
in prepeljani v druge planete, na drugo atmosfero, v drugi dih, v drugačni pretok.  
Se pravi, se je energija vakuuma razpustila, se je vaša telesna struktura pričela deliti, 
raztapljati, kot bi iz enega mehurčka nastalo milijone in milijone manjših mehurčkov, ki so 
se zopet naprej delili in razdelili. Tako nekako izgleda delitev te prvobitne energije. 
 
Zopet četrti so bili lahko oskrunjeni ali se je nad njimi izvajal nekakšen genocid, 
ugonabljanje, pobiranje ali spajanje.  
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Torej, glede na to, da ste v nekaterih deležih imeli nesmrtna telesa, ki ste jih lahko, tako 
kot bi dejali, dlan premaknili na kakršnikoli drugi delež, je ta ostala čvrsta, živa in gibljiva, 
se pravi, so vaša nesmrtna telesa lahko porazdelili in mešali med ostala bitja.  
 
To so delale civilizacije, ki so oskrunile Naše mnoge planete, mnoge prostore, čase in tako se 
je ustvarjala mešanica vsegá. 
 
Torej, vsak posameznik ima različno popotnico različnega popotovanja, glede na strukturo 
prvega življenja. Vendar, takšnih zaključkov je še kar nekaj, a vseh ne Bom odpiral! 
 
V SREDIŠČNEM DELU POPKOVNEGA DELA JE VESOLJE ALI SREDIŠČE VSEGÁ 
 
Skupna postavitev vseh Bitij je središčni del popkovnega dela.  
 
Zakaj središčni del?  
Ker je tukaj Vesolje ali središče vsegá.  
 
Tako, kot najprej, ko prerežete popkovino, ko se otrok porodi, se navidezno pretrga vez 
med materjo in Vesoljem. Zakaj Vesoljem? Zelo preprosto! 
 
Zato, ker je znotraj ta nit ali kot bi se potopili v popkovnico in v ta popkovni del, kot da bi 
ga nekako ustvarili v praznini, bi v popkovnemu delu, če prerežete dejansko ta fizični del 
popkovnice in bi prehajali v predel, kjer se zaveže ali stisne ta popkovnica ali se sama 
posuši in odpade, nastane dejansko zaprti prostor, v katerega ali iz katerega se ne da več 
vstopati ali izstopati.  
 
Ta predel, prav ta predel popkovnega dela, je prostor, v katerega so lahko podajali različne 
podatke, se je iz Vesolja lahko pretakala vsa zapisana enota ali ves spomin in ste, dokler ste 
povezani z materjo, dejansko povezani tudi z vsemi Bitji tistega Stvarstva, od koder ste 
prehajali.  
Ni pomembna češarika toliko ali v takšni smeri, kot je povezana ta nit ali ta prostor 
popkovnega dela. 
 
V tej popkovini ali popkovnici, ki se zapre na predelu in se lahko, ali vpne v notranjost ali v 
zunanjost, je nekakšen prostor, v kateremu se odvija membrana.  
 
Membrana nekega prostora. Membrana, skozi katero dejansko duša znotraj oddaja svoje 
občutke.  
Duša je tista, ki je prehajala najprej v strukturo, da je vstopala v predel matere in se spočela, 
oprijela vseh ostalih energij, ki so pričeli ustvarjati telo, jo izoblikovati, jo postavljati v 
različne postavitve in smeri, da je nastala fizična celota fizičnega telesa, v katerem je 
shramba tistega, kar ste prenašali. 
 
Saj veste, duša je namreč le spomin vsegá, kar je doživela.  
 
Če duši odvzamete košček nečesa, kar je preživela, tistega ni več v notranjosti.  
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To pomeni, da vsako življenje daje določen spomin, ko se iz vsakega življenja zadnja 
življenjska energija spoji vanjo.  
 
Zadnja življenjska energija pa je zasnovnik. Torej, tista duhovna energija, ki nosi spomin 
časa, v kateremu je telo živelo. Telo živelo!  
Ker samo takrat se ustvarja spomin materije. Takrat se ustvarjajo trenutki, ki jih lahko 
preoblikujete, spametujete, postavljate ali usmerjate.  
 
Ko se energija iz vsakega življenja spoji, skupaj na predhodno življenje, se niza gosta zmes 
energije, ki ji pravimo ali pravite duša. 
 
ZASNOVNIK JE NEVTRALNA ENERGIJA IN IMA SVOJO POPKOVNO NIT, KI JE POVEZANA S 
POPKOVNO NITJO FIZIČNEGA TELESA 
 
Torej, v vsakem življenju dobite zasnovno energijo kot novo, svežo energijo, ki ji pravimo 
zasnovnik. To je v središčnem delu pleksusa in ta je izjemnega pomena!  
Kajti, to bitjece ne ve ničesar, kar je dobilo kot popotništvo ali popotnico ali nahrbtnik s 
spomini, kako in kaj in je čisto nevtralna, sveža energija. In zato je edina, ki zmore 
stransformirati, preoblikovati vse, kar je bilo davninskega, ker nima spomina, s kom je kakšna 
teža nastala. 
 
Zasnovnik ima ravno tako, kot malo bitjece, ki je v podobi fizične strukture telesa, ki je 
navzven, ima ravno tako popek – tako kot fizično telo. In fizično telo je popkovno 
povezano, navidezno, tudi s popkovnim delom samega zasnovnika. 
 
In če damo malo podobo zasnovnika in fizično telo, kot fizična struktura, ki ima svoj popek, 
svojo postavitev pomeni, da se niti lahko medsebojno spajajo. 
 
Zasnovna nit od popkovnega dela se dejansko ravno tako zapira kot membrana znotraj in 
oddaja vse kot prostor.  
Izgleda to tako, kot bi bili na eni strani stekla v hiši in bi gledali navzven. Navzven se vidi vse. 
Navzven je Vesolje. Je pot, je prostor, od koder je Nekdo prehajal, prešel in pristopal. 
 
Si torej predstavljate zasnovnika, ki je brez spomina, ki je nevtralna energija in vidi nekaj, 
kar tam obstaja, a nima nobenega spomina? In lahko sprejema drugačnost, popolnost ali 
pa njeno nasprotje. Torej, zavisi, kaj videva na drugi strani. 
 
DUŠA PRENAŠA V FIZIČNO TELO NAZAJ VSE TISTO, KAR JE POTREBNO PREOBLIKOVATI ALI 
SPAMETOVATI 
 
Vse je odvisno od karme, od popotnice tistega, kar so naložili duši oziroma kar je duša v sebi 
prenesla, da bo preoblikovala. Torej, deleže, ki jih je potrebno preoblikovati ali spametovati, 
duša prenaša v fizično telo nazaj.  
 
Zakaj nazaj? 
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Ker je potrebno spomine, delčke ali utripe preoblikovati in spraviti v ravnovesje ljubezni, v 
ravnovesje simbioze, v ravnovesje harmonije, da se lahko ljudje potem medsebojno 
ločujejo, odtujujejo, osvobajajo, prehajajo ali spajajo.  
Torej, ves ta ciklus, kot bi dejali rojstvo in navidezna smrt, kajti smrt ne obstaja. Obstaja le 
uspavanje energije. Torej, lahko prehaja v različne postavitve, v različne smeri. 
 
In če izhajamo iz dejstva, da je pleksus malo bitje, da je v pleksusu malo telo, fizično telo 
kot ga vidite navzven, vendar bolj energetsko, a hkrati identično lahko izgleda navzven, kot 
je morda oblečeno določen trenutek tudi fizično telo, si lahko predstavljate, da imate fizično 
strukturo navzven enakega zasnovnika.  
Zato se zasnovnik vedno znova izda, kje se nahaja v telesu. Pa če se pomeša med tisočera 
rojstva ali med tisočere spomine ali preko vsega, kar je nekoč bilo, se ga vedno vidi, ne, da se 
gleda energija, ker je vedno v podobi fizičnega telesa.  
Zato je eden izmed zelo pomembnih postavitev, da sprejmete svoje telo, ne glede na to, 
kaj in kako ali kakšno je bilo, kakšno je ali kakšno še bo! 
 
ZASNOVNIK IMA SKOZI MEMBRANO V POPKOVNEM DELU VPOGLED V POSTAVITVE DUŠE 
 
In prav zasnovnik ima popkovni del ravno tako popkovino zaprto in v sredini, če si ogledate 
svoj prostor, boste videli dejansko membrano. V tej membrani, kot bi v popkovini dejansko 
pogledali cev, ki je zaraščena, izgleda ta membrana. In izgleda tako kot bi lahko zasnovnik 
gledal skozi to membrano, skozi steklo hiše ven, v Vesolje ali v prostor, od koder je nekaj 
prešlo, se pripelo ali vstopalo. 
To pomeni, da je ta membrana izjemnega pomena, ker lahko zasnovnik se izobražuje vse, kar 
je duša prenašala, vse kar vodi dušo, vse, kar je duša z nekom ustvarjala nek spomin, se 
pravi, se vse v tej postavitvi pridobi, ohranja in živi. 
 
Vendar, enako strukturo kot ima zasnovnik, ima fizična telesna struktura, ki jo vi poznate 
kot otrok, ki se porodi in vsak prenaša tudi ta popkovni predel. Torej, enaki vez ali enaki 
predel ima tudi duša. Siva duša, telesna duša in vsaka duša, ki jo imate v telesu. 
 
SAMO KREATOR NAŠEGA TELESA IMA KLJUČ DO NAŠEGA PRVOBITNEGA TELESA, KI SMO GA 
PUSTILI ZGORAJ 
 
Si predstavljate? 
V vsakem življenju imate popek. In v vsakem življenju, ko se porodite ali ste se porodili, 
imate takšno membrano. In skozi središčni del same membrane je prehod. V središču je 
tako kot bi dali nit. In nit izgleda znova lahko kot odprti prostor, kot prostor, skozi katerega 
lahko izstopate ali se pretakate. Vendar šele tedaj, ko Nekdo, ki je bil vaš Kreator nekega 
popotovanja, pride do vas. 
Torej, nihče drug ne more odpreti teh vrat ali povezave kot samo tisti prvobitni in Izvorni. 
 
Zakaj je to zelo pomembno? 
Ker samo tisti, ki je bil prvobitni in Izvorni in vas je ustvarjal ali nekako podajal nekaj za 
vas, da ste bili nekoč ustvarjeni, ima ključ od vaših vrat. Ima ključ do telesa, ki ste ga pustili 
tam.  
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Torej, vsako telo, ne glede na to, katero je, kakšno je, ima kot fizično telo ta popkovni predel. 
In tako kot ste bili v prvobitu ustvarjeni in porojeni, imate ravno tako v središču dela 
popkovni del in to nit. Vendar s to razliko, da tam, ko ste izstopili iz telesa in zapustili 
morda svoje nesmrtno telo zaradi takšnih ali drugačnih postavitev, se je nit spravila na 
površje ali ven iz telesa.  
To pomeni, da točno ta nit, ki je izpustila vas kot vas, je tista nit, ki dejansko pove ali je 
nekdo odšel iz telesa, torej, ko je iz nesmrtnega telesa, na primer, izstopila duša ali del nje, 
je tako kot bi za seboj povlekla in odprla ta pečat in hkrati zapečatila vrata ali prehod v 
nesmrtno telo. 
 
Tisti, ki so samodejno izstopali imajo nit, ki je tako kot bi dejali popkovina, ko se otrok porodi 
in se poveže ali povleče navzven, skupaj s posteljico, se pravi, je to tista energija ali enaka 
energija, ki se je izvila, ko je duša izstopila iz fizičnega telesa nesmrtnega energetskega pola. 
 
Zato vsi tisti, ki ste samostojno izstopali iz svojega prvobitnega telesa, imate na fizičnem 
telesu tam, kjer ste ga pustili, dejansko nit skozi popek in vam dobesedno ta nit lebdi ali 
leži izven telesa in je nit kot popkovna nit izven njega. 
 
Posamezniki, ki ste bili na silo pobrani ali iztrgani iz nesmrtnega telesa, vam nit izgleda 
tako, kot da je nit navzven, ampak je nit razprta, kot počena, kot na dva dela.  
 
Tisti, ki ste bili kot nesmrtna telesa razrezani, razdeljeni in povezani na druga bitja, tako 
kot bi dejal, da dlan prestavite in so vam prestavljali na druga telesa drugih Bitij ali tako, 
kot je Lanjuška tudi opevala, opevala v Svojih knjigah, ko so neka bitja prestavljala fizične 
možgane, zato imate tudi vrinjene možgane. Se pravi, ko boste prebirali Njeno knjigo, se bo 
marsikdo spomnil, da je ohranil spomin na deljenje ali spajanje. 
Tako kot pri vas cepijo drevesa in eno vrsto na drugo vrsto povežete in pocepite, da nastane 
iz enega drevesa dvojna ali trojna rastlina, ali plod ali kakorkoli, enako so delali z vašimi 
nesmrtnimi telesi. 
 
Zato tisti, ki imate spajanje takšne vrste, imate, ko pogledate nazaj, na svoje prvobitno 
telo, kakor vas Bomo tudi peljali, boste videli, da imate popkovno nit zunaj, ampak 
navzven, kot bi stala ali prosto lebdela. Kot bi se nit razprla na več deležev.  
In tisti, ki so iz take izpeljanke še vedno živi, košček niti lebdi, stoji in se vrtinči kot spirala. 
Kot bi dejali, spiralna nit.  
 
Če si predstavljate, ko morda vaš regrat odtrgate in ga razprete stebelce, se zvije in navije, 
enako izgleda ta vaša popkovna nit. Zelo lepo in zelo predano. Tako, da tisti, ki ste izpeljani 
in ste v temu življenju živi in energijo poganjate dalje po tej niti izdajate, da ste živi.  
Kar pomeni, da, če pogledamo samo po Naših shrambah ali iz zapuščenih telesih, ki ste jih 
pustili, pogledamo samo nit vaše popkovne strukture in se točno vidi, če je posameznik v 
temu življenju živ in nadaljuje gibanje energije, se ta energija lahko zvija in izdaja točno, kot 
zvitek, zopet membrano, na katero se lahko povežemo in vidimo vse, skozi vse prostore, 
skozi vse čase, kje se posameznik nahaja. 
Tako lahko vidimo, kje je energija shranjena, kje je obdržana, kje je speča, kje je takšna ali 
drugačna.  
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Pri tistih, ki niste bili deljeni ali nekako povezani z drugimi civilizacijami, ki so jih nekako 
ustvarjali po umetnih poteh, pa o tem ne Bom danes opeval, pomeni, da imate lahko 
dejansko čisto energijo, stojno popkovno energijo, popkovno nit kot eno. 
 
Se pravi, če ste porojeni in ste danes živi in imate nesmrtno telo puščeno tako kot ste ga 
pustili ali ga namensko zapustili, da ste prehajali, ali pomagati ali karkoli drugega, pomeni, 
da imate popkovno nit stojno in se na vrhu giba sem in tja. To govori o dejstvu, da ste 
porojeni samo na eno telo!  
 
Če ste porojeni na dva telesa, se ta membrana oziroma ta nit na koncu odpira kot v cvet. 
Se pravi, in toliko kot je niti odprtih in laskov gibajočih, točno toliko teles je živih! Točno na 
tolikih deležih se poraja, postavlja ali usmerja energija v smrtnih življenjih, kot je vaše, kot 
človek popotovanja ali v živalskih vrstah. Se pravi, se zopet izdajate, kje se nahajate.  
 
Tako, da vsakdo, ki najde vaše telo, lahko po tej popkovni niti, ki ne razpade, ki ne 
razpade, tako kot vaši zobje ne, lahko vidi, kaj se dogaja z vami – pa če je to nešteto časov 
nazaj, vašega neznanega časa, Mi skozi to lahko vidimo, kdo je živ, kako je živ, kako teče 
njegovo življenje, brez kakršnihkoli aparatur, da ne bo pomote! Samo pogledate vaše 
prvobitno telo! A potrebno ga je imeti! 
Tako izdajate, kaj se dogaja z vami. 
 
NA POSEBNIH PLANETIH  SE OHRANJAJO IZKOPANINE NAŠIH TELES 
 
In, v Naših postavitvah lahko, če izkopamo takšno telo ali se je narava sama odprla, kar 
pomeni, da ni namensko, da bi izkopavali, kar ne izkopavamo tako povprek, da bi nekaj 
raziskovali, ampak izkopavamo samo takrat, ko je čas za vračanje živih energij nazaj med 
Nas ali v prvobit ali zapuščanje neke civilizacije, takrat z Našimi zaznavami ali z Našimi 
aparaturami ali z Našimi znanji točno gremo po telo, ki je ostalo lahko pod vulkansko 
pokopanino, lahko pod izbruhom vulkana.  
Se pravi, ko pogledamo, točno vemó, kje se telo nahaja in zato ga lahko nemoteno 
vzamemo ven, ga sestavimo, ga preoblikujemo, ga obudimo tam in lahko pripravimo iz 
ostankov za vas nesmrtno osnovo, tisto, ki ste jo imeli. 
 
Zato imamo prav planete, na katerih ohranjamo vaše izkopanine, vaše takšne ali drugačne 
zaostanke izpuščanja. Nekateri ste imeli v vmesnih fazah mnogo lepih teles, dobrih teles, 
dobrih spominov, dobrih zapisov, kvalitetnih postavitev in Smo ravno tako, ko Smo sestavljali 
planete nazaj, ker so bili uničeni, pobrali telesa, ki smo jih našli ali so bili pravi za obuditev in 
Smo predvidevali, da vam bodo dejansko všeč in boste to energijo iz tegá tudi porabljali, se 
pravi, Smo te prenašali na planet, poseben planet, ki ni za vaše bivanje. To ni planet, eden 
izmed 26-ti, ki smo jih pripravili za to, da boste lahko živeli tam, kamor se boste odločali, če 
se boste odločali za premik iz zemeljskega popotovanja ali iz planeta Zemlje. Se pravi, je to 
planet, ki je posebej pripravljen in je dvakrat večji kot planet Zemlja, če si predstavljate. 
In vsa ta telesa imamo postavljena. In Mi Smo se več milijonov let ukvarjali, po vašem 
približnem času, ukvarjali z izkopaninami in s temi nitmi, ki ste jih puščali za seboj. 
 



 

 8 

Torej, v fizičnemu razkroju ali fizičnemu človeku ta nit dejansko pride na površje ali se 
prereže, ko se vi porodite. 
 
Zelo dobro bi bilo, če bi pustili, tako kot nekoč, da se je otrok ob sami posteljici nahranil in 
se je ta nit dejansko presušila in se je otrok zaprl sam, je ta nit nastala in je obdržala to 
strukturo tega gibanja. 
 
V dandanašnjih časih, v sodobnemu času, jo vedno znova prerežejo, kar pomeni, da 
prehitijo ciklus odcepitve in osamosvojitve duše, energije od Vesoljnega Stvarstva, od 
Višjega Jaza, od Izvora, od Boga, od Višje strukture Energije.  
 
In takšen človek, ki ima prerezano hitreje popkovino kot bi jo smel imeti, se ves čas 
svojega življenja išče, postavlja, sestavlja, hrepeni po nečem in nikamor ne pripada. Zakaj? 
Zato, ker se ni zgodil ta ciklus naravnega rojstva in osvobajanja in so nekatera bitja ob 
prerezu popkovine dejansko obtičala. Niso niti bila spojena v temu času tega telesa, niti niso 
uspela preiti v fazo, v kateri bi lahko bili budni kot mojstri, kot učitelji in ne mučitelji. Kot 
Usojevalci, ki bi lahko skrbeli za vas. 
 
Zato imate mnogo bitij spečih v telesu in jih skozi določene tehnike in postavitve, po NAŠIH 
POSTAVITVAH, zmorete zbujati. Tako kot Pranskega duha, po NAŠIH tehnikah – zakaj po 
Naših? Ker jih do dandanes človek še ni niti opazil, niti vedel, da obstajajo, kaj šele, da 
obstaja bitje in kako ga sestaviti – to vas je učila tudi Lanjuška. Tako, da vas ta povezuje s 
prvobitnim domom.  
 
Torej, prvobitni dom pomeni, ne samo kraj, ne samo planet, na kateremu ste prvotno prvič 
shodili, prehodili ali vdahnili, ampak tudi s telesom, če ga imate. 
 
Zakaj je to zelo pomembno? 
Ker človek, ki se poveže s tem Pranskim duhom, s tem prvobitnim domom, se poveže tudi s 
prvobitnim telesom. In takrat duša, znotraj sebe, dobi kontakt s tisto čistino.  
Zato vedno znova, ko se pogleda v oči, ko zjutraj morda gleda v jutranje ogledalo ali se 
gleda v oči, se vidi kaj je ona in kaj ste vi kot telo, kot struktura tega življenja ali 
popotovanja. 
 
MEMBRANA POPKOVNEGA DELA IMA V SREDIŠČU NIT, PREKO KATERE LAHKO VIDIMO SVOJE 
ZAPISE 
 
Bodite zelo pozorni! 
Torej, membrana popkovnega dela ima v središču torej to nit. In vsak, ki je bil porojen, ima 
vsak to nit. Sedaj veste kako, ko boste gledali morda po svojih zapisih nazaj, ko boste 
gledali v telo, ko boste gledali po telesni strukturi, boste lahko videli, kaj ste pustili za 
seboj. Prav vaša nit vas lahko izda, kakšen je bil vaš prvi izhod, izpust ali zapuščanje 
nesmrtnega telesa. 
 
V prvobitu ste bili vsi nesmrtni, tako kot Smo Mi. Zakaj Mi?  
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Zato, ker Smo ena in edina civilizacija še, ki smo uspela tedaj odsukati svoj planet, o katerem 
Smo že govorili, ga spraviti v posebni predel, ki je bil vsem neviden, kajti vsi so se odmikali 
ravno v drugo smer. Vendar, kaj več ne Bom razkrival, Smo uspeli obdržati prvi planet, eden 
in edini, v strukturi, kot je nekoč bil. Ampak, seveda, z mnogo bujnejšimi drevesi, z mnogo 
bujnejšimi rastlinami kot jih sploh upate misliti, ker so obdržale življenje.  
 
In od tam smo kasneje tudi pobirali različno energijo in jo podajali kot rastline na nove 
planete in iz tistega deleža smo Mi posejali, posadili, razmnožili rastline na 26 planetov, ki 
Smo jih uspeli obuditi, postaviti, sestaviti za vse, ki bodo prehajali tja. 
To ne pomeni, da bo samo človek bival tam! Človek bo zadnja vrsta! Človek bo zadnja vrsta, 
ki bo prešel v ta svet! Nobena druga vrsta več ne prehaja. Človek bo zadnji. Zakaj? 
Zato, ker so vse ostale vrste vseh prebivalcev, ki so dosegli stopnjo razsvetljenja. Stopnja 
razsvetljenja je stopnja popolne predanosti, povezovalnosti, ljubezni, čarobnosti, 
iskrenosti, prepletenosti v smeri, kot je Iskra Sijaja Boga. 
 
Bog je torej delček od Izvora, od Energije, ki se je gibala in jo je odluščil Sam za Sebe in za 
to, da bo, skozi strukturo telesa, bil podoben, prehajal, povezovalen, ustvarjal in kreiral.  
O tem je tudi pisala Lana v Svojih knjigah. Tako, da tisti, ki želite brati in raziskovati in 
prebujati lasten spomin, prebirajte Prebujeno, Usojeno in Božjo. To so tri knjige, po katerih 
boste vi prebujali prvobitni spomin, ki je še kako zelo zelo živ. 
 
POPKOVNA NIT ZDRUŽUJE IN POVEZUJE VSA TELESA, JE NIT NESMRTNEGA VSTAJENJA 
 
Zelo pomembno je, da v dandanašnjemu času veste za to popkovno nit. Zakaj je zelo 
pomembna ta popkovna nit? 
Ker združuje in povezuje vsa telesa! 
 
Morate vedeti, da ta popkovna nit je nit nesmrtnega vstajenja.  
 
Če razumete vstajenje, kaj pomeni vstajenje ali posmrtno prebujanje, Bom dejal, pomeni, 
da tisto, kar je tukaj živega, navidezno živega v telesni strukturi, ki jo imate, se bo kot telo 
ali telesna struktura, zavisi zopet od posameznika, premikala nazaj po točki popotovanja, 
kot je posameznik prehajal in bo dejansko pobiral in sestavljal lahko telo na telo.  
Kot tiste babuške, če si predstavljate lesene babuške, ki jih odpirate in je vedno večja 
struktura, vedno večja babuška, ko odpirate ali pa vedno manjša, če odpirate te babuške – 
mislim, da Sem našel pravi izraz, lesene lutkice, ki jih vedno znova odpirate do najmanjše, 
najmanjše zloženke, ki izgleda tako kot vaše fizično telo. 
In ko znotraj ni več ničesar, kar bi se dalo odpreti, se pravi, te babuške, imate zlito figurico in 
to je lahko prispodoba zasnovnika.  
 
Torej, kako sebe pobirati in na kakšen način se boste spajali, predno boste vstopali tudi v 
svoje prvobitno stanje pomeni, da bo to kar proces! Vendar je prav, da tukaj tudi veste! 
Zakaj je pomemben ves ta proces? 
Zato, ker se boste tako kot ste se razstavljali iz večje enote v manjšo enoto kot 
popotovanje, skozi vsa ta življenja, ker ste vedno manj zapisov imeli za preoblikovati, da 
ste danes na točki vstajenja, ali novega življenja ali prelomnice, kjer se civilizacija bo 
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preoblikovala pomeni, da ste vi dejansko iz velikega spomina prečistili spomin do točke, da 
ste si, skozi življenja, delali shrambo spomina, najboljšega od najboljšega in s seboj v 
rojstvo ponašali ali prenašali najslabše od najslabšega. Torej spomine, ki niso bili aktivirani z 
ljubeznijo, z iskro impulza predanosti, z iskro impulza povezovalnosti, z iskro impulza te 
čarobnosti ali popolnosti. 
 
Zato ste nekateri v shrambo, ko greste v novo rojstvo ali ste prehajali v novo rojstvo, 
vedno odluščili najboljše od najboljšega in pustili v shrambi. Zato imate shrambo lahko 
zelo močno!  
 
Nekateri pa imate, žal, shrambo v telesni strukturi zelo močno in jo imate v življenju 
samem ali kje drugje. Ne Bom se spuščal na to raven!  
Vsak posameznik čuti, kako je preživel davninska življenja, vstajenja ali preoblikovanja.  
 
LE SKOZI ŽIVLJENJE SI LAHKO PREOBLIKUJEMO SVOJE ZAPISE 
 
Zato je zelo pomembno, da veste, da v življenju, čisto na koncu imate le malo še deležev 
spominov, utripov, ki jih je potrebno izživeti, preživeti, popraviti. Vendar so najbolj ključni! 
Ker zasnovniku daste lahko lepoto popolnosti, da se zmore enakopravno kot zasnovnik, v 
ljubezni poistovetiti z izvirnim telesom, s katerim se pretehtate.  
To pomeni, da se skozi to energijo zmorete postaviti tako, da vidite koliko ljubezni ste 
premogli v davnini in koliko jo premorete sedaj kot mali zasnovnik ali zasnovna struktura. 
 
Veste pa, da skozi življenje zasnovnik lahko pride do točke, v kateri lahko preoblikuje sam 
svoj zapis. Sam svoj zapis pomeni, da je skozi to življenje, zadnje življenje ustvaril deleže 
zapisa ali pomagal soustvarjati tok dneva. In zato so trenutki, kjer ste bili znotraj radostni, 
igrivi, predani, povezovalni in takšni, simpatični, so to spomini, ki pripadajo zasnovnemu 
deležu.  
 
Spomini, ki pripadajo duši so težki, so grenki, so običajno tisti, ki so vezani na druge ljudi, ki 
vam dajejo moč ali priložnost, da svojo modrost pridete ali z modrostjo pridete na površje.  
 
Torej, tako lahko preko toka dneva, vse življenje, opazujete, kaj pripada zasnovniku in kaj 
pripada duši za preoblikovanje ali spametovanje. 
 
Največja krivica je, ko vedno znova posameznik pravi: »Bog me je obtežil! Bog mi je naložil! 
Bog me dejansko lika po glavi in me izoblikuje, da jaz danes tako trpim!« V resnici pa ste 
sami svoji bogovi, ste sami svoja božanstva, ki oblikujete, ustvarjate zapise. 
 
Vendar, ker vas niso učili, da skozi življenje je nekaj vašega, nekaj ni vašega in ne ločujete 
dogodkov medsebojno kot opazovalec, vendar vedno znova razrešujete in pomagate ali 
vstopate v vloge, prevzemate tudi karme. Na to bodite pozorni! 
 
PREKO POPKOVNE NITI IZDAMO KLIC PO VRAČANJU DOMOV 
 
Vendar, da se vrnem nazaj! 
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Ko vi pridete do točke, da čutite klic vračanja domov, ko vi začutite kot energija, kot duša, 
kot duh, karkoli v življenju, v kateremu ste se znašli, da prehajate v točko, v kateremu ali v 
kateri vi začutite, da bi se želeli vrniti domov, da je tisto nekaj, kjer gledate v nebo, skozi 
večkrat v trenutku in si res iz srca želite vračanja domov, je to čas, v kateremu vi lahko 
pričnete opazovati tudi ta popkovni del, popkovno nit. 
 
To pomeni, če ste v svojemu življenju enkrat dobili ta impulz naboja vračanja, želje po 
vračanju nazaj ali tisto globoko hrepenenje, da bi se vrnili, ste takrat oddali impulz, se je ta 
energija, po vaših preteklih življenjih, potovanja, spajala ali pretakala skozi vsa zapuščena 
telesa, skozi vsa shranjena telesa, skozi to, prav nit, skozi popkovno nit, skozi vsa telesa in 
so se postavljale ali prebujale te niti. In ste tako kot impulz potovali vse do začetnega 
telesa. 
 
Ko se v prvobitnemu telesu aktivira klic izgleda tako, da se nit ne giba sem in tja, ampak se 
prične takole gibati, kot bi se vdahnil dih in izdih in ta popkovna nit se giba malo ven in 
notri. Kot bi hoteli potisniti ali obuditi telo in mu dati impulz življenja. Tako izdate, da ste 
pripravljeni na klic ali vračanje domov. 
 
Zato ni nič nepredvidenega. Zato ni nič po naključju. Vse je na ključ!  
Ker ste vi, kot zadnji popotniki, tisti, ki aktivirate, tisti, ki izdajate, tisti, ki izdate željo, tisti, 
ki predajate smer ali popotnico po vračanju domov, se pravi, prehajate v to, da lahko 
aktivirate tisto prvo telo, če ga, seveda, imate. 
 
Tisti, ki nimate nič od prvobitnega telesa, se pravi, kjer ste bili raztreščeni in niste uspeli 
ničesar aktivirati, pa se lahko odziva, se pravi, če ste bili v eksploziji razpršeni, se po Materi 
Naravi postavljajo nitke navzgor. Tako kot bi dejali, tam, kjer je padlo vaše telo ali se 
raztreščilo vaše telo in ga je vsrkala kot struktura narave vase, se lahko odprejo tako kot 
tanke niti, tanki laski, ki se ravno tako gibajo in premikajo. 
 
Tako, da načinov je veliko, da se lahko prehaja do nečesa, kar ste bili oziroma kar je bilo 
vašega. 
 
PRVOBITNO TELO OHRANJA VSE, KAR SMO NEKOČ BILI 
 
Skozi stare zgodbe lahko vidite, da so civilizacije pred vami imele mnogo več znanja, mnogo 
več védenja od vsegá, kar je nekoč bilo. Predvsem pa so ogromno vedele, zakaj telo! In telo 
je v prvobitu ohranjalo vse, kar ste bili. 
 
Torej, ena energija je sestavljala dušo, čustva, misli, telo, kri – vse, kar ste.  
 
Tukaj imate, seveda, v temu življenju, kar gledamo v času človeka ali človeškega 
popotovanja, bi lahko dejali, da eno je okostje, eno je energija vodovja, eno je telesna 
struktura, eno je lepota, eno so čustva, eno so misli, ki so vse v različnih strukturah 
prepleteni.  
Zato imate pet različnih duš, ki sestavljajo v grobem tudi fizično telo. 
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Nekateri imajo še celo kaj več, vendar, ne Bom se spuščal na to tematiko, ker bi lahko prešel 
ali zašel iz niti, ki Smo jo začrtali, da jo podamo vam. 
 
Torej, skozi več različnih postavitev se ohranja vse tisto, kar je nekoč v zgodovini bilo. Zato 
so stare civilizacije, pred tem planetom, vedele, da je pomembno fizično telo. Ker fizično 
telo ima v sebi vse, kar se rabi!  
In če izhajamo, v končni fazi, v zaključni fazi, je ravno tako Nam pomembno fizično telo, ki 
ga imate. Zato je Naš cilj prenašati čim več ljudi, živali in rastlin s fizično strukturo. Zakaj? 
Ker je vse, kar še imate za podelati, za opevati, za začutiti, za spremeniti, za kar koli, v 
fizičnemu telesu. 
 
In nekateri imate več teles. Nekateri imate samo eno telo.  
Se pravi, lahko ste porojeni na dveh delih, na treh delih. Nekateri imate samo na enemu 
telesu ali vse v enemu telesu. In zato lahko izhajamo iz dejstva, da Smo govorili, da Smo 
opevali, da Smo pripravljali, da si želimo vas kot fizično zasnovo vsegá, kar ste, kot to telo, 
ki je res majhno telo, prenesti v svet, kjer bi se vi lahko spajali, povezovali in sestavljali 
novo telo. 
 
SPAJANJE IN SESTAVLJANJE NOVEGA TELESA 
 
Kako spajati, sestavljati novo telo – vsega ne Bomo razkrili, vendar Bomo opevali tako, da 
boste v grobem razumeli. 
 
Si predstavljate?  
Fizično strukturo, ki jo imate in imate svojo avro. Vaša avra je prosojna. In kar je sedaj 
prosojnega in je skrito navidezno vašim očem, bo zapolnjevalo to avro struktura telesa, ki 
ga imate tam shranjenega. 
To pomeni, da, ko telo, ki ga imate tam shranjenega, če se boste, seveda, odločali za tak 
postopek, vanj lahko potopimo to živo fizično telo. Si predstavljate? Kot bi vas potopili v 
vodo, kot bi vas potopili morda v mulj, si predstavljate, kjer se lahko diha, živi in giba. Torej, 
se zapolne vaša avra in nastane iz vsega, kar ste, novo telo, nova struktura.  
 
In Mi želimo, da ohranite popoln spomin, popolna telesa, ki jih imate. 
 
In mnogi ste nezadovoljni s telesi. Ampak prav to rabite! Ker to, kar imate sedaj zunaj, bo 
potem prehajalo znotraj kot okostje, kot stojna telesna struktura.  
 
Si predstavljate?  
To, kar imate sedaj videno, bo potem nevideno. Tisto, kar ne vidite, bo potem postalo 
vidno.  
 
Bistvo vsega pa je, da če uspemo prenesti vaše fizično telo do vašega fizičnega telesa 
prvobita ali tistega, kar je bilo po liniji prvobitnega postavljeno, zmoremo vas naučiti 
gledanja, opazovanja in ozaveščanja VSEGA, kar ste nekoč bili. 
Naš namen ni pahniti vas v neko življenje. Naš namen ni vas potopiti v neko novo telo. 
Nikakor ne!  



 

 13 

Naš namen Naše, Našega popotovanja je, da zadnji delež razume celovitost vse svoje poti, 
ki jo je opravil. 
 
Ne boste gledali po ekranu! Morda kakšne deleže, če boste ravno že hoteli! Ampak, Mi 
nimamo takšnih ekranov, televizijskih ekranov ali računalniških ekranov, kot jih imate vi! 
Mi imamo pravzaprav postavitve, v katere vstopate in lahko se igrate, ljubite in podoživljate, 
postavljate in sestavljate. To je nekaj najbolj fantastičnega, ker lahko končno dojamete, kdo 
ste, kaj ste in zakaj ste! 
 
In če Mi uspešno prestavimo telo, ki ga imate do prvega telesa, se zgodi, tako kot v vašemu 
času, ko hodite iz kraja na kraj in pobirate svoje davninske telesne strukture energij, se 
zgodi, da se popkovne niti medsebojno povežejo. 
 
Vendar, to pomeni, ko vi potujete nazaj v prostor, kjer ste nekoč bili in če ste dobro 
poslušali zadnja predavanja, ste dojeli, da boste potovali skozi Vesolja, skozi sončne 
postavitve, skozi različne luknje in potovali na različne izlete, če se Smem tako pošaliti.  
V resnici pa boste obiskovali vse poti, vse planete, vse svetove in čase, kjer ste se nekoč 
nahajali! Morda vede ali nevede se boste zavedali, da ste nekoč tam bili in se bodo aktivirale 
te niti.  
 
In skozi ta popotovanja ali to popotovanje, ko se boste premikali na začetno postavitev, 
boste vi lahko dejansko aktivirali ves svoj shranjeni, ves svoj zapuščeni, ves svoj izpuščeni, 
tako ali drugače, obdržani spomin. Spomin duše, spomin energije teles, različnega občutja, 
ki ste ga nekoč imeli. 
 
Na ta način se vi dobesedno kot puzle zlagate nazaj. In v svoji avri prinesete lahko, tisti, ki, 
seveda, nimate karmičnega luščenja opravljenega, lahko prenesete vse, kar je vašega, kot 
magnetek na sebi, v sebi, za sebe. In ko pridete, kot te čebelice, ki nabirajo dejansko ta prah 
iz rožic, boste vi nabirali sami sebe.  
Kasneje, ko pridete do fizičnega telesa prvobita, se bo vsa ta nabrana energija zlila nanj. 
Kajti, ko se poveže začetna nit telesa, ki je pokopano ali izkopano ali kakorkoli že, in vaša 
življenjska nit iz tega zadnjega življenja, se naredi ta prenos in tako kot obleko slečete in 
položite nanj. To je namen! 
 
Kaj se zgodi potem? 
Vi boste lahko opazovali ves proces in ne boste sodelovali, da vas ne bo strah, da ne boste 
imeli slabe vesti, da ne boste imeli moralnega občutja. Se pravi, da ste kje kaj narobe 
naredili, da ste tako ali drugače in boste lahko gledali PROCES gledanja tega telesa, ki se bo 
sestavljal in pripravljal v posebni komori. In boste vi lahko gledali vse – kako, kaj, zakaj.  
 
Iz tegá boste vi lahko izluščili, kaj vam je bilo lepega – od telesne strukture, od mimike 
obraze, od kretenj, od znanja, od védenja. Od vsega, kar vam bo všeč, boste lahko sestavili 
in izluščili. To boste kasneje lahko porabili za sebe.  
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Vsekakor vas Bomo potem, čez čas, spajali s temi deleži, da vidite, ali se vi najdete v teh 
delčkih spomina ali vi želite to imeti ali ne, na primer razna znanja, gibanja različnih veščin 
in vsegá. Torej, se boste lahko vi iz dobrega sestavili! 
 
Hkrati pa vas Bomo opazovali, kako bi bilo, če se boste odločali za takšno znanje ali za takšno 
spajanje, kaj bo nastalo iz vas?  
In če se boste vi dobro počutili in če si boste vi nabrali iz te košarice, kar bi vi želeli imeti, 
Bomo Mi, še na podlagi tistega, kar je ostalo ali kar ni več za vas, dejansko skupaj z vašimi 
besedami, z vašimi pogovori, dejansko v večih letih sestavili za vas novo telo, v katerega se 
boste lahko potopili in o katerem ta trenutek ne Bom veliko razlagal, ampak boste lahko za 
sebe, iz sebe sestavili nesmrtno telo. 
 
Moralo pa bo biti vse enake vibracije, kar pomeni, da boste morali tisto, kar je najboljšega 
od najboljšega, se bo tako ali tako samo povezovalo, ker je neka enaka energija.  
Tisto, kar pa vam je všeč v temu življenju in boste želeli obdržati in morda ni enake 
vibracije ali aktivirano z ljubeznijo, pa vam Bomo učili in prevzgojili, kako morda vzljubiti 
soseda, morda ne sovražiti, morda ne postati zavisten in vas Bomo naučili, da boste 
OSVOJILI BITI ČISTA LJUBEZEN.  
Takrat bo prehajalo do spajanja celovitosti. In ko se bo vsa celovitost spojila, boste lahko kot 
Avatar, če se Smem pošaliti, nastali, vstali in obstali. 
 
Takrat se bo zgodilo, se pravi, ko boste vi v popolnosti zadovoljni sami s seboj, in ko Bomo 
Mi zadovoljni v popolnosti z vami – ja – MI ZADOVOLJNI V POPOLNOSTI Z VAMI, kar 
pomeni, da vam bomo stali ob strani toliko časa in do končne mere, da Bomo našli ta 
povezovalni tir, da res ne bo niti trohice zavisti, niti trohice neprivoščljivosti, niti trohice 
zlobe ali česarkoli, vas Bomo potem dopuščali, potapljali v posebno Andalo, strukturo in 
boste šli s fizičnim strukturnim delom ali telesno strukturo v nesmrtno telo. 
 
To ne pomeni, da boste umrli! To ne pomeni, da boste pokurili. To ne pomeni, da boste kar 
koli delali! Kot bi se potopili v posteljo. Spali, prespali, bedeli, opazovali.  
Nekako približno, Bom dejal, če si predstavljate kot vam dajo nekakšno uspavalo, na primer, 
ali pa pri operaciji vam uspavajo določen del telesa ali pri rojstvu, ko vam dajo lokalno 
anestezijo. Se pravi, nekako droben delček tako, da boste videli, da ste še vedno budni in 
aktivni, ker rabimo vašo aktivnost, se pravi, boste vi pregledovali in spajali sami sebe. In to 
šele takrat, ko se boste vi odločali za to! 
 
In ko se bo spojilo vse to, se bodo, če si predstavljate, telesne strukture postavile ena v 
drugo, kot te babuške, ki jih sestavljate, se bo sestavilo vse nazaj v prvobit ali se bo začetek 
in konec – konec ste vi, začetek je vaš prvobit, sestavilo in združilo, se bodo kot nitka v 
nitko postavile.  
Torej, ko se energije teles postavijo, se te popkovne niti ena v drugo zložijo glede na 
hierarhijo, glede na stanje, ki ga boste sebi izbrali ali postavili. 
To pomeni, da se bodo te niti postavile in povezale.  
 
In ko se bo zadnja nit aktivno povezala in ko boste vi prepričani, da boste v takšni 
postavitvi ne srečni, ampak presrečni, da se boste počutili popolni in radostni, se bo 
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aktivirala ta nit tako, da se bo počasi premaknila nazaj v telo, v telesno strukturo. In takrat 
se bo popkovna nit, ki je bila zunaj, spravila nazaj v telo, kot nogavica, ki jo obrnete 
naokrog in se ta notranja vez pripne na ledveni vez, se povežeta kot hrbtni in trebušni del 
skupaj in se vakuumira fizično telo. 
 
Od takrat boste zaznali, kako vibracija pretoka energije teče v različne smeri in se bodo 
spajale vse polovice teles, vsi kosi teles v eno celovitost. 
 
Takrat boste začutili, da rastete fizično, da boste dobili višjo strukturo telesa, da se bo 
energija postavila tako, da boste z avro, ki jo imate ali jo boste imeli zapolnjeno, se boste 
vakuumirali, kajti točno ta sijaj vaše avre se bo zlil na vašo fizično strukturo, vas ovil in 
vakuumiral.  
 
Tako boste v enemu telesu zopet zasegli vse sami.  
Torej, zasegli boste vsa čustva, vse misli, vse besede, ves govor, vsa znanja, vsa gibanja, vse, 
kar ste. 
Ne bo več po deležih, tako kot imate tukaj – malo podzavesti, malo zavesti, malo ločeno srce, 
malo ločeno zasnovnika, dušo in še marsikaj, se pravi, kjer ste dobesedno zbombardirani ali 
zrušeni, ko vas vedno znova nekdo preganja, vedno znova vas nekdo nagovarja, vedno znova 
vas nekdo ščuva, vedno znova vas nekdo miri. Vedno znova vas nekdo nekaj, nekaj, nekaj, 
nekaj, nekaj. Se pravi, takrat tega več ni. Zakaj? 
Zato, ker vse, kar ste, se obudi in sestavi v prvobit. 
 
Bitja, se pravi, ki ste jih na Zemlji prebujali kot Pranskega duha, Sanjskega duha, izmaknili 
reptilska jajčka in tako dalje, po tej Nebeški strukturi gradnje, ki Smo jo prenesli oziroma jo 
je pravzaprav Lanjuška, Lana fizično Pranerjeva, po razkroju prenesla za vas, med vas, 
nazaj znanje v prvobitu, ki ga do dandanes nihče niti ni poznal, torej, je to znanje Neba, 
Neba Tujega svetá, a hkrati Njenega srca, za vas.  
 
Vse, kar ste naredili tukaj, ste prebudili, ste aktivirali, boste lahko tam preverjali. Se pravi, 
v temu spajanju, ko boste sestavljali svoje telo, boste lahko pogledali vsa bitja, ki so vas 
podpirala.  
Tudi svoje zvodnike boste spoznali. Tudi svoj Instinkt. Tudi Višji Jaz in še marsikaj, marsikaj, 
marsikaj drugega. 
 
Torej, ta Bitja boste končno lahko spoznali in se od marsikaterih odmaknili, ker se bodo vrnili 
v svoja telesa. Hkrati pa boste vi lahko sestavili sebe iz vsegá, kar ste aktivirali tukaj in sedaj. 
 
Tisti, ki v življenju niste aktivirali, boste pa to delali kasneje. Kajti, prav to bo tista šola 
vašega življenja ali popotovanja, v katerem boste sami sebe sestavljali. 
Vi ne boste hodili v šolanje ali v šolo, tako kot jo poznate tukaj na Zemlji, kjer se učite 
neumnosti vaše zgodovine. Oprostite, ampak prav to, neumnosti vaše zgodovine! Kajti, skozi 
to se učite same umore, uboje in nič se niste naučili, ampak ste pripeljali do točke lastne 
pogube.  
Torej, to ni zgodovina, ki bi vas vzdignila, ki bi vas postavila, ki bi vas klimatizirala, ki bi vas 
postavila v raziskovalnemu duhu lepote, časti, sreče in radosti, ampak ravno njenega 
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nasprotja. Kajti, v zgodovini bi se morali učiti vse – kako ste nastajali, zakaj ste nastajali in bi v 
vas moralo zbujati vse najboljše in od daleč opozoriti – če bo temu tako, je potem tako in 
tako, kar ste se skozi zgodovino naučili. Ne pa, da imate zgodovino postavljeno prvič na sami 
laži, drugič na samih zavajanjih, tretjič na samih spletkah. In skozi to otroke promovirate, 
programirate, postavljate in odmikate od sebe, od vsegá. V njih vstavljate strah in 
nesamozavestna oseba nastaja tudi zaradi ustvarjene zgodovine.  
 
Kaj je zgodovina? 
Ugonabljanje vaših fizičnih teles! Če ne boste tako, bo pa tako! Če bo tako, bo pa tako! 
Vedno znova stalno maltretiranje in pohojanje! 
 
Torej, pri Nas tega preprosto ne poznamo. Zakaj? 
Zato, ker iz vsakega posameznika, še iz ene same travnate bilke, aktiviramo najlepše od 
najlepšega. In tako narava zacveti v vsej svoji bujni lepoti. Vsa živa bitja, vključno z živalsko 
vrsto, pridejo na površje v vsej svoji lepoti. Enako vsa bitja, ki obstajajo v Našemu Vesolju in v 
Našemu Prvobitju iz sebe dajo najlepše.  
 
In tudi iz vas Bomo izbezali najlepše od najlepšega. Zakaj? 
Da boste najlepši biseri vsegá, predvsem pa svojega srca, svojega duha. 
 
Tako boste ponosni na sebe. Tako boste ponosni na tisto, kar ste prehodili, kar ste bili in 
kar ste sedaj. Vse je pot!  
 
In ne glede na to, kdaj se bo aktivirala ta notranja popkovna nit, da vas bo zapečatila in 
aktivirala v vsej vaši lepoti, boste zagotovo raziskovali po svoji lastni zgodovini, kjer se 
boste mnogokrat smejali, mnogokrat ječali, mnogokrat se grizli, zakaj ste tako naredili. In 
skozi to boste ozavestili, skozi to se boste zavedali. In skozi to boste dejali: »To je najboljše! 
To pa ni bilo ravno najboljše, ampak sem odplačal, poplačal, razumel, se izoblikoval in 
naučil.« 
 
Vendar, ko boste videli svojo lepoto boste osupnili, ker vaša lepota se skriva v ljubezni. Ne 
v telesni strukturi, ampak v aktivaciji svoje skrite ljubezni v vsakem trenutku, na vsaki 
postavitvi, na vsaki popolni energiji. 
 
Tako, da, skozi to vaše življenje ali skozi to popotovanje Bi vam svetoval, da se večkrat 
usmerite na to, da poskušate videti, razumeti te popkovne niti. In če nič drugega, samo 
opazovati. 
 
Že, ko boste opazovali boste znali začutiti, kako se nitke, kot prislanjajo, kot bi iskale 
tipalke tipalko, boste znali zaznati in se znajo medsebojno povezovati, dihati kot eno 
gmotno telo, kot ena gmotna energija. In vedno znova se znajo tako kot privakuumirati in 
se zvakuumirati. In nič se ne more premakniti.  
Nič se ne more postaviti drugače kot kasneje, ko boste res fiksno postavljali deleže po 
deležu, kot da boste življenja ob življenja postavljali in iz njega jemali najlepše od najlepšega, 
kar bo živo, kar bo popolno. 
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Tisto, kar ne bo najlepše od najlepšega, tudi z vašimi dejanji, pa boste spravljali v okostje 
in boste zvakuumirali vse. Tako, da nihče ne bo gledal v vaše zapise in nihče ne bo prebujal 
vaših zapisov, ker tisto najtežje bo v okostju, bo pa čvrsto in gostljato, tako kot kamen daje 
čisto kost. Tako bodo vaša telesa postala res čvrsta, kompaktna in ljubeča. 
 
Toliko za ta trenutek, za ta čas. Zagotovo Smo vam, Sem vam predal Misli in Besedo na neke 
nove energije, na neke nove strukture, po katerih boste na sebe in na življenje gledali morda 
iz druge perspektive. 
 
Lepo, lepo pozdravljeni. 
 


