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POPOLNI JAZ 
Vodi: gdč. Lana Praner z Gospodi, 17.7.2021 
 
Takole. Sedaj lahko tudi v Našemu času, Našega prostora, obstojanja, zavedanja, življenja, 
popotovanja, prepotovanja, zaostajanja, izoblikovanja, modrikanja, postajanja modrosti, 
čutenja, barvitostnega toka vsegá, različnih sfer, različnih premikov, različnih trenutkov, 
različnega utripa, je to tisto svet, ali tisti svet ali vse kot celota, kot celovitost, kot vam 
poskušam pričarati, vse od kompaktnosti in vse do trenutka prosojnosti.  
 
Vse to so svetovi. Vse to so časi. Vse to so premiki. Vse je trenutek. Vse je utrip. In vse je živo, 
vse je gibljivo. Čisto vse je misel. Čisto vse je preoblikovanje in spametovanje.  
Na nek način je vsak trenutek vibriren in prepada, pripada, odstopa ali sestopa točno nivo, 
točno prostor, točno svet, točno kraljestvo, točno vse, kar mora biti.  
Od vseh tam prehajamo, prehajajo in so prehajali do tega trenutka, da Smo danes tukaj, v 
povezavi z vami. 
 

Moje imenovanje je le Nekdo, ki je prvi in je zadnji. Lahko Mi pravite 
ali Se opevam le Jaz. Lahko Sem le Energija. Lahko Sem le Misel. Lahko 
Sem le Milost. Lahko Sem Izvor ali Popotnik vsegá ali vsakogar. To je 
dovolj!  
 
 

 
A danes Sem se odločil, da Bom za vas podal neko tematiko, ki vas zna postaviti, sestaviti, 
razstaviti, premakniti, morda celo zbuditi, skupaj z vsemi, ki Smo se povezali in Smo se 
predhodno dogovarjali, usklajevali, kako naj bi tekla predana Beseda, predana Misel do vas, 
do vašega srca.  
 
Kaj pa jaz?, je nit tematike.  
Jaz Sem lahko Jaz. Lahko si ti. Lahko je kdor koli v sestavljanki. Vsak trenutek, ki je ničen, a 
hkrati večen. Ki je ničen in ne samo ničen. Torej, ničen ali ničen, ki je večen, je moč besed 
ali približanja, da boste nekako začutili vsako misel in vsak utrip. 
 
Žal je v vašemu izrazoslovju premalo besed, zato Bom poskušal čim bolj opevati, da boste 
začutili in razumeli. 
 
NEKOČ NEKDAJ JE BIL RAJ 
 
Nekoč nekdaj je bil raj, je bil kraj ustvarjanja lepote vsegá – lepote Narave, lepote Življenja, 
lepote posameznika, a ne trpljenja. Bilo je vse v najlepšem redu, v najlepši harmoniji in vsaka 
bilka je bila ustvarjena z Ljubeznijo, s Popolnostjo, s Čarobnostjo. Vsako življenje je bilo 
ustvarjeno po enaki poti, enakega čutenja. 
In vsa bitja, ki so bila ustvarjena, so se zlivala v kompaktnost, v kompaktnost ene 
celovitosti.  
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To pomeni, da je ena energija izoblikovala misel, telo, čut, besedo, vonj, premik, gib, utrip 
in tako dalje.  
 
Vse to je bila ena Energija. In temu bi lahko dejali eno Bitje. 
Eno Bitje. Ena popolnost. Ena čarobnost. In vsak gib je spomin.  
 
Torej, ko se je Energija premaknila, je ustvarila zapis. Ko je Energija pomislila in 
spregovorila, je ustvarila zapis. Ko je Beseda postala meso, to pomeni, da je Beseda 
vplivala na to, kaj se je dogajalo, zgodilo v nekemu trenutku, na drugo Bitje, na drugo 
meso, pomeni, da je ustvarjena karma. Ustvarjen je zapis. 
 
In dokler je zapis v harmoniji, v čarobnosti, v popolnosti, da Beseda, ko meso postane, 
podpira sočloveka, podpira sobitje, podpira življenje, podpira naravo, podpira kogar koli in 
kar koli in s tem podpre sam sebe, se vse v razvoju ljubezni rodi, vse prasketa, vsa energija 
sveti in žarči. In skupaj nastaja energija ljubezni, pripadnosti, sobivanja, sočutja. In vse to 
dejansko vpliva na to, da je življenje milina in toplina.  
 
Smeh in radost prehaja iz srca, iz tistega, kar je zasnovnega. A zasnovnik je enostno ene 
celovitosti. Torej, ni ločen! Ampak je to iz tistega življenja podana ta celota. In to je 
prvobit! 
To je bil prvobit. In v ta prvobit se znova povrnete, ko se vrnete Domov.  
 
NASPROTUJOČE SE POLJE USTVARJANJA ZAPISOV 
 
A vse, kar ste bili, kar so bili in kar so morda nekoč bili tisti, ki so se izgubili, tisti, ki so se 
premalo ljubili, premalo cenili, premalo spoštovali, premalo nadgrajevali, so se vedno 
znova odmikali od tistega, kar so bili.  
 
Zakaj je prehajalo do tega nasprotujočega se polja ustvarjanja zapisa? 
Ker je Nekdo nekdaj razmišljal zavistno, namensko drugače in je pričel vplivati na polje 
harmonije in razumevanja.  
 
Le en sam člen, le ena sama misel, le ena sama bolečina lahko spodnese najšibkejši člen. 
Beseda se zareže v meso! Ostane v mesu. Se ne izpari. Se ne izoblikuje, ampak ostane 
zapisana v večnosti.  
 
Tako nastaja obtežitev nasprotujočega se dela.  
In ko človek je bičan z besedami ali z dejanji, je vedno bolj ukleščen, vedno bolj je 
pomendran in poteptan.  
 
Dokler se človek zmore postavljati v sebi kot celovito bitje, kot celovita podoba, zmore biti 
upornik, zmore postati nekdo ali tisti, ki je slabi ali tisti, ki je dober.  
To pomeni, da imamo naenkrat, iz ene celovitosti, skozi večnost popotovanja, vse do tega 
trenutka, kjer ste, imamo postavitev vsegá. 
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NAŠA DEJANJA SO ENERGIJA SPOMINA, PRI KATERIH SMO SEBE POSTAVLJALI NAVZGOR ALI 
NAVZDOL 
 
Tako kot veste, v vsakemu življenju, ki ste ga izpuščali, so vas dejanja delale lepe, popolne ali 
čarobne. Vendar, to ne pomeni, da je vsak trenutek čaroben v pozitivo! 
V pozitivnem stanju so le trenutki, ki so enakopravni tistemu prvotnemu, prvobitnemu, 
Izvornemu, kjer je bila Ljubezen.  
 
In ker po nivojih vedno znova tečete navzdol, vse do življenja, kjer se nahajate, se enako, 
ko zapuščate telo, tudi ločujete in vračate. A le do nivoja, kot ste naredili dejanja 
izoblikovanja v času življenja.  
 
Samo živo življenje vam daje težo, kaj ste bili in kaj ste postorili.  
Na podlagi tegá se vi sharmonizirate oziroma vibrirate. In prav ta vibracija vam daje 
možnost in priložnost, da se lahko dvigujete ali nazadujete. 
 
Zmotno je mnenje, da ko človek izstopi iz telesa, odhaja v raj, odhaja v kraj, kjer je lepota in 
milina. Tudi, če molite, tudi, če prosite, je to le to, da Nekdo pogleda na njega dodatno in 
morda poskuša kaj poudariti ali na njega se usmeriti. 
 
Bodite pozorni! 
Le dejanja, poudarjam, LE DEJANJA, ki ste jih ustvarjali, ko ste bili živi, so energija spomina, 
pri katerih ste sebe postavljali navzgor ali navzdol. Ste delali kot ste delali. In ko duša 
oziroma energija izstopi iz telesa, je samo spomin vibracije, ki ga je ustvarila. 
 
Zato gorko brije duša, ki je v življenju delala slabo. Zato gorko bolečino brije duša, ko je 
trpinčila svoje telo. 
 
Zakaj svoje telo? 
Ker duša je znotraj prostora in premika. Znotraj prostora se ustvarja vse za vsakogar. 
Ko duša izstopi, za njo izstopi zasnovnik. Tisti, ki je zadnje živeči, ki je bil kot nevtralna iskra 
vsega. Spaja se in poskuša se povezovati. Pripada energiji, ki je bila prinašalka nečesa kot 
spomin. 
 
Ko je zunaj, vibrira samo po spominih.  
Torej, ko se celota pretehta, se ločuje balast od lepote. Spomini različno zavibrirajo, zato 
različno tečejo in se stekajo v nek najvišji nivo. Vse, kar je najlepše, se shrani v shrambo. 
Vse, kar je najtežje, se da v preoblikovanje. 
  
A vse, kar je najtežje, mora priti v preoblikovanje zadnjega trenutka, da vsak spomin 
doseže lepo. DA VSAK SPOMIN DOSEŽE LEPO! 
To pomeni, da je v lepo misel preoblikovan, da je v lepo misel postavljen in pognan s 
čustvom, lepote ljubezni, sočutja, miline ali kakšnega takšnega utripa. Takrat se energija zlije 
nazaj. Takrat se energija zlije v shrambo.  
Shramba je vmesni prostor, kjer se lahko povezuje s tistim prvobitnim delom, ki je nekje 
na enem nivoju. 
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SAMO KOT CELOTA ZMOREMO ZAPUSTITI PLANET IN SE VRNITI V SVOJ PRVOBITNI SVET 
 
Ko je duša prešla do trenutka, do točke, da se želi vrniti domov, ko pričnete znotraj 
hrepeneti po vrnitvi, po premiku, po selitvi, odda signal, da se želi vrniti nazaj.  
To pomeni, da se v zadnjemu trenutku spaja kot celota in kot celota pobira sebe.  
 
Če ima duša v sebi veliko zla, veliko gorja, veliko materialnega, mazohističnega, veliko 
tistega, kar dela trpljenje, bolečino, v kateri marsikdo lahko uživa, se zatakne in ne more 
oditi domov.  
In zato so bila vnovična rojstva in rojstva in rojstva, da so se deleži, ki so se zataknili, bili 
zmožni preoblikovati, postaviti, preoblikovati v trenutke, da bi se lahko vrnili domov. 
 
Samo kot celota zmorete zapustiti planet. Samo kot celota zmorete oditi v svoj prvobitni 
svet. Samo kot celota! Ne morete zapuščati telesa, ne da bi iz njega pobirali ali skupaj z 
njim odhajali. 
 
Telo je namreč samo energija, ki je lupina, a hkrati shranjuje vse spomine, ki jih ustvarja 
telo. Tako hoje, gibanja, dotikov, pobiranja, podajanja, sprejemanja, vsega, kar pač dela telo. 
Na njega vsi radi pozabijo ali pozabite. Vendar, prav v njemu se shranjuje vse za vsakogar. 
 
ČLOVEK SE BREZ DUŠE NE MORE VRNITI DOMOV 
 
Ko človek v svojemu življenju se odloči, da bo nespametno postavljal svoje življenje, lahko 
izgubi svojo dušo.  
To pomeni, da vi, ki živite, ki ste zadnje živeči, ki ste v temu telesu, ste zasnovniki. In ko 
zasnovnik nespametno dela v svojem življenju, lahko izgubi svoje prednike. Svoje prednike 
kot popotništvo, kot popotnike, kot spomine, bi lahko dejal. 
Ti spomini sestavljajo dušo. In ko človek nespametno dela, lahko izgubi dušo.  
 
Nespametnost pomeni lahko neukost. Mnogi v zemeljskemu duhovnemu etru pravijo 
»tupost«. Vendar ne »tupost« kot glupost, kot bi vi dejali! Ampak TUPOST je namreč ime 
frekvence ali energije, ki spi. Prav beseda »tupost«. V vašemu slovenskemu izrazu bi to 
lahko pomenilo kaj drugega. Vendar, nekako približek kot bi bili otopeli, omamljeni, kot bi 
bili odsotni. 
 
Zato lahko uporabim ta izraz, ker prav v Ozvezdnemu jeziku, se pravi TUPOST. Tupost je 
pravzaprav izraz, ki Sem ga opeval. 
 
In če človek nespametno dela v svojemu življenju in ni buden, kar bi moral biti, se v 
življenju dogajajo ciklusi, v katerih lahko izgubi tudi sam sebe, svojo dušo. Sam sebe 
pomeni vašo dušo. A brez vaše duše ne morete se vrniti Domov!  
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ČEŠARIKA JE MOŽGAN DUŠE, VSAK POSEG V ČEŠARIKO ZMOTI FREKVENCO POVEZAVE Z 
VIŠJIM JAZOM 
 
Vaša duša je vpeta na sistem spomina. Sistem spomina pa je povezan ali pretvorjen v DNK. 
Povezava DNK-ja, ki prenaša v sebi vsak spomin, vsak utrip, vsak trenutek, je vezan na 
češariko, ki je možgan duše. Brez tega ni življenja! 
 
Če vam nekdo posega v češariko, vam zmoti frekvenco povezave. Frekvenca povezave je 
povezava z Višjim Jazom, z nečem, kar je Zgoraj, z nečem, kar pripada duši. Z nečem, kar je 
povezava z Izvorom. Z nečem, kar je povezava s kreatorjem, vašim kreatorjem. 
Vse to je vez, je smer, je popotništvo, kjer človek kot celota zmore najti svoj mir.  
 
In DNK vijačnica, ki jo poznate, pravzaprav pelje v to, da imate na vsakemu delčku 
shranjeno membrano časa in prostora vsakega trenutka, ki se vije in podaja vam na 
površje frekvenco spomina. 
To pomeni, da lahko skozi vašo vijačnico lahko posegate v češariko in hkrati se lahko vračate 
nazaj Domov.  
 
Zasnovnik namreč, ob koncu življenja, tik predno sebe izpusti, potuje navzgor do češarike. 
In skozi češariko se ujame. In takrat na sebe povezne membrano vsegá, kar je bilo. In ta 
membrana, kot meduza, ga objame, ga ovije. In ko izstopi duša, je skupaj z energijo DNK-ja 
in češarike vezan zasnovnik. In tako se ustvarja celovitost. In tako se lahko prehaja tudi 
Domov. 
 
Spekter energij je spekter življenja. V njem se shranjuje vse. Sodobna tehnologija, 
nespametnost človeka!, pa posega prav v to, kar je nekoč nekdo že bil!  
Torej, vsak posameznik ima svoj spomin, ima svojo kreativnost in ima svojo popolnost. In 
vsak posameznik je dolžan sam sebe premakniti nazaj. 
 
Ko se človek zavestno v življenju odloči, da bo pripadal Bogu, običajno nekateri vstopajo v 
religijo, ki je takšna ali drugačna. Zopet drugi verniki se obračajo v Nebo s srcem, z dušo. In 
takrat se vibracija po DNK-ju lesketa, kajti srce aktivira DNK v luči, kjer dobesedno zaprasketa 
in se giba in se debeli in oži.  
Takrat se oddaja preko češarike snop svetlobe ali luči, da je zasnovnik ali zadnje živeči 
pripravljen se vrniti nazaj. 
 
ZEMLJA JE ŠOLA IN MOČ SPREMEMB VSAKEGA SPOMINA 
 
Ker je Zemlja šola in moč sprememb vsakega spomina, vsakega trenutka, ki ste ga nekoč 
ustvarjali ali so ga ustvarjali ali so vam ga podtaknili, ali so vam ga premaknili ali ste se 
zavestno odločili, da boste nekomu pomagali in ste določene trenutke tudi sprejemali vase 
ali pa si morda niste upali? Ali se morda niste spoznali? Ali se skozi zgodovino morda niste 
spametovali? Morda ste spali. Morda ste prespali. Morda ste bili, kakršni ste bili. Morda niste 
hoteli. Morda niste smeli. Morda si niste upali. Morda si niste zaupali. 
Kakorkoli že – niste bili aktivni in trenutke niste ustvarjali v spominu! 
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Zato so določeni trenutki obtičali v spominu in tako se tudi ustvarja ta kolektivna energija, 
kjer se je tok ponavljanja in popravljanja znova prebudil. 
 
Ko človek, v sodobnemu času, zopet spi in zopet ni v povezavi sam s seboj, ne oddaja 
signala navzgor, ker ne čuti. Ne uporablja svojega sistema, ki ga oddaja. Tudi lahko kot 
imunski sistem. Kajti tudi imunski sistem oddaja signal. 
 
In kadar imunski sistem se bori z boleznijo, ali za življenje ali za kar koli, oddaja signal in 
zato dobiva lahko hrano preko posebne hostije, kjer se duša nahrani, se telo nahrani. Ko se 
telo nahrani, se regenerira imunski sistem, se ga podpre, se čudež zgodi na telesni bazi. 
 
VSE JE POVEZANO S SVETOM ZGORAJ IN HKRATI TUDI Z ŽIVLJENJEM SPODAJ – NAŠA 
DOLŽNOST JE PRENESTI DUŠO NAZAJ V SVOJ DOM 
 
Vse je povezano s svetom Zgoraj in hkrati tudi z življenjem spodaj. Življenje ste vi! 
Torej, vaša dolžnost je prenesti dušo nazaj, če se želite vrniti sploh k Nam, nazaj, v svoj 
Dom.  
 
Vsi ste prehajali od Zgoraj navzdol – ne od spodaj Navzgor! Od Zgoraj navzdol! 
 
Zakaj ne od spodaj Navzgor? 
Ker vaši spomini niso bili prebujeni, da bi od spodaj lezli Navzgor, ker se vedno, ko se 
utelešate, spuščate od Višine navzdol in drsite navzdol samo zaradi svojih dejanj. DRSITE 
NAVZDOL SAMO ZARADI SVOJIH DEJANJ!  
 
Ko se človek lahko zavestno odpre silam zla, sili teme, sili prelivanja krvi, sili mučenja ali 
izživljanja, ko človek v trenutku trpi, boli, je prestrašen, ga skrbi, leseni, ječi, kriči, joče in se 
bori, je to znak, da nekdo, od zunaj, vpliva na vas.  
Je to znak, pri katerem se mora vsak ustaviti in pogledati vase – ali to izhaja iz njega samega? 
Torej, ali mu je to bolečino prizadejal notranji del ali jo je pridobil od zunaj ali od kogarkoli? 
 
Ko možgan ozavesti, od kod je prišla bolečina, od kod je izvor nečesa, lahko zavibrira nižje 
ali višje, zavisi, ali si v tistemu trenutku upa zasnovnik postaviti zase in stati skupaj s 
telesom, s svojim čutenjem in svojim fokusom ali pa se skrije v notranjost, se sključi, 
postane hlapec in podložnik, slabič in bič za sebe. 
Takrat nekdo dobi roko nad vas. Vendar, vedno tisti, ki vam je povzročal bolečino! 
 
In tako se postopoma energija ukloni, pripada, več ne razmišlja, več ne čuti in samo še je 
prazna lupina, ki dela, govori, spregovori samo še tedaj, ko ji nekdo dovoli in pod to težo 
trpi.  
 
Ko pride človek v takšno fazo, ne pripada Svetlobi, ampak bolečini. Bolečina pa je cvet, ki 
je nadzorni, ki manipulira, ki prodira, ki ustvarja, ki kreira. 
 
In v sodobnemu času se velika večina ljudi ali posameznikov bori prav s tem, kar Sem opeval 
ali odpiral. Navsezadnje, prav skozi to, posameznik spreminja spomin. 
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Torej, če posameznik v pravem času ne zmore ločiti ali nekdo pritiska na njega ali si sam 
ustvarja pritisk, je izgubljen! Zakaj? 
Ker pade pod okrilje ujetost nekoga, ki balansira z njim. 
 
V trenutku, ko nekdo ima moč nad vami, vi klonite, ste izgubili nit povezave z Višjim Jazom. 
Več ne slišite, več ne čutite! Ste samo še v programu. Ste samo še v hologramu življenja. Ste 
samo še ujetniki samega sebe in Teme ali Zla.  
 
Ljubezen vas nikoli ne ujame! Ljubezen v vas prebuja ljubezen. Ljubezen vas podpira in 
radosti, da cvetite in se povezujete z enakim poljem.  
 
V sodobnosti je človek mnogo raziskoval in je spoznal, da je DNK, skupaj s češariko, 
najmočnejša vez z vašim Višjim Jazom, z vašim Višjim Bitjem, z vašim Najvišjim Vrhom, z 
vašim Najvišjim Izvorom, z vašim Najvišjim od Najvišjih. 
Ko duša ne zmore, se obrne Navzgor. Ko se iz srca zahvali, se ponižno obrne Navzgor. 
 
GENERIČNA CEPIVA SPREMINJAJO DNK IN VPLIVAJO NA VEZ DNK IN ČEŠARIKE,  PRETRGA SE 
VEZ Z NAŠIM NAJVIŠJIM OD NAJVIŠJIH 
 
In ko s sodobnimi cepivi spreminjate DNK, kajti generična cepiva, generična terapija, 
generična sprememba vpliva na to vez DNK-ja in češarike.  
 
To pomeni, ko se pretrga ta vez z vašim Najvišjim od Najvišjih, postanete otopeli, robotizirani 
in izgubljeni.  
 
Sodobna genetika namreč povzroča preplet tretje ovite in vsiljene ali vrinjene kot niti, ki 
izgleda kot DNK. A je kot parazit, kot rak, ki zajame, se pretaka in pod seboj zapira DNK. 
 
Takrat se človek izgubi in vsa energija telesa usiha in se spravlja v notranjost, v en mehur. 
Kot bi se energija povezala v celoto enega meha, enega mehurja, enega Jaza, ki ni več zgoraj, 
ampak spodaj v telesu in se giba in premika.  
Zato človek prične izgubljati ravnotežje. Čuti, kot da ni trdno v telesu. Možgan mu prične 
funkcionirati v programu, kako se nasmehniti, kako spregovoriti, kako se dotakniti, kako se 
vesti, kako hoditi, dokler mu možgan še zmore dati iz naučenega programa, kar je kmalu za 
tem, ko se DNK izoblikuje oziroma tretja vez, ki je kot parazit na njem, prelije tudi možgan 
oziroma v možganu to energijo tega mehurja. 
 
Mehur, ki ga večina ljudi zaznava ali si priznava, je eterično telo, ki ga ta parazit vleče na 
sebe ali v sebe. Ko se vi zavestno odločate za spremembo DNK-ja, se pobira eterično telo. S 
tem se spaja duša v to energijo tega mehurja in vedno globlje polzi navzdol. 
 
Za seboj vleče dušo. In ko ta mehur doseže določeno težo, se odpre fizično telo, prične 
polzeti navzven iz fizičnega telesa in povzroči fizično smrt. 
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Ko se telo po prerezu odpre, se odpre in razpade, je telo prazno, je telo brez energije, je 
težko in brez spomina. 
 
ZA STANJE V TELESU PO SPREMEMBI GENETIKE ODGOVARJAMO SAMI, TUDI ZA TO, DA 
IZGUBIMO  SVOJO SHRAMBO, ETERIČNO TELO 
 
Sprememba genetike, ki ste si jo drznili sprejemati in jo povzročati, ste za vse nadaljnje 
situacije, kar se odvija po telesnemu stanju, odgovorni sami! 
 
Zakaj odgovorni sami? 
Ko se odločite za spremembo DNK-ja, se morate zavedati, da boste zavestno odgovarjali 
ZAKAJ je mehur teže energije obmiroval.  
 
Ko se telo odpre, namreč ta teža energije polzi vedno globlje in globlje in globlje in globlje 
in globlje po različnih nivojih v podzemlje. In ker ne prasketa, ampak tone,  gre tako kot 
kamen počasi ali utež, navzdol, v globino, v svet Teme in gorja. 
Ko se ti, navidezni, kamni ustavijo v nekemu točkovnemu delu, je to polje, ki ne prasketa in 
ne vibrira. In tako obtiči energija. A za seboj povleče vse, kar je njegovega!  
 
Torej, kot zadnje živeči, ko se odločate za spremembo DNK-ja v umetno postavitev, 
izgubite ne samo vez nad seboj, ne samo kontakt z Izvorom, ne samo kontakt z vašim 
Jazom, kakorkoli ga opevate, je pravilno in prav, ampak, za seboj ta kamen energije vleče 
vso vašo shrambo. Se zavedate? 
Vso vašo shrambo, ki je po nivojih nizana, ki ste jo lahko več milijonskih let shranjevali, da 
bi se lahko vrnili domov. 
 
Tako za seboj povlečete vso težo te energije, da pade v prostor, da pade v globino in tam 
obtiči.  
Energija, ki je bila kot spomin speča in čakajoča, spolzne kot nit, kot list, kot reka, mrtva 
reka, ki obmiruje na določeni točki in zaspi. 
 
Tako nastaja podzemlje. Tako se hrani podzemlje. In nikoli več se ne more takšna energija 
vrniti domov. Zakaj? 
 
Ker je zanjo odgovoren zadnje živeči!  
To pomeni, da ste vi zavestno odgovorni za to, da se ne vrnete domov, da ste zavestno 
odgovorni za nastalo škodo, ki je nastala s premikom, ki se je ustvaril in postavil, ko ste se 
spuščali navzdol. 
 
Sistem sodobne komunikacije ali sodobne energije namreč povzroča, da se vsa energija 
oprime v določeno polje, v določeno frekvenco. In s sodobno tehnologijo, KOT JO 
POZNATE, ko jo daste v telo in ko jo imate izven telesa, ki vas nadzoruje, vodi in pelje z 
določeno frekvenco, vas vpne v polje, ki vas ne spusti več Domov. 
 
Tako se je zgodilo predno se je naredil novi svet Zemlje in tako se dogaja zopet sedaj, ko se 
zaključuje svet Zemlje.  
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Zato je zelo pomembno, da se zbudite in se zavedate, da ste odgovorni za vsakogar!  
Ne samo okoli sebe, ampak, odgovorni ste za svoje telo. Odgovorni svojo dušo. Odgovorni 
ste za vse spomine, ki ste jih naredili, pridobili, ste se odločili, da jih boste preoblikovali – 
torej ste tisti, ki odgovarjate! 
 
Zato je zelo pomembno, da veste, da tisti, ki je naredil zadnjo odločitev, je nosilec in 
odgovornik. Če se sami zavestno odločate za projekt, da boste v življenju pripadali nekomu 
drugemu, morate tudi to častno sprejeti. 
 
Bodite pozorni! 
Ko se vi v življenju odločate, da boste delali spremembe in se odmikali in pripadali, je 
pomembno, da se zavedate lastne odgovornosti. 
 
Že beseda GENERIČNO CEPIVO, generična terapija, GENERIKA, generična postavitev vam 
da besedo GENETIKA. Genetika je povezava, ki je to, kar je. Sprememba DNK-ja je vaša 
odgovornost! 
Če se zavestno odločite, da želite novo spremembo, jo vedno lahko sprejemate, a morate 
stati za tem, kar ste naredili! 
 
Ker človek s spremembo in izgubo eteričnega telesa, ki se kot mehur vedno globlje poseda 
v telo in polzi iz možganskega dela proti trebušnemu delu in navzdol, se vsede v predel 
trebuha ali mednožja, je to prostor, ki nastaja zgoraj prazen prostor, kjer ni več občutka, 
kjer ni več kontakta. Nastane otopelost. Ste samo še program. Program, ki ni ljubezen. 
Program, ki je bolezen. Program, ki ga Mi ali vi opevate zombi program. 
Zombiji so tisti, ki ne razmišljajo. Zombiji je lupina telesa, ki sama po sebi ne more nič!  
 
Zombi, ki nastane po spremembi genetike in izgubi kontakt s svojim Jazom, je le frekvenca, 
preko katere pluje, dela in na koncu usahne. 
 
BREZ DUŠE SE NE MOREMO VRNITI DOMOV 
 
Zakaj mislite, da se boste lahko vrnili Domov, če pa brez duše ne morete Domov? 
Vaša odgovornost, skozi popotovanje, mora vedno biti, da se kot duša vrnete Domov. 
 
Bodite budni! 
Ko se zavestno odločate, da želite biti poskusni zajčki za SPREMEMBO genetike, se morate 
zavedati, da ste ODGOVORNI za vsa bitja, ki so prešla do tega življenja, ki so vam dala 
možnost popravnega izpita, ki so vam dala priložnost in vam zaupala, da ste to, kar ste, ste 
odgovorni za njih.  
 
Mnogi se bodo nasmejali, da jim je figo mar za tisto, kar je nekaj nevidnega. Ampak, tudi vi 
ste nevidni, dragi moji! Tudi vi ste v telesu in ste nevidni! Torej, ste enakopravni. Ste enaki! 
Ste še najbolj obteženi, če ne boste delali po srcu in po svojemu čutenju. 
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Morate vedeti, da ko človek izgubi kontakt z Višjim Jazom, s svojim Jazom, s svojo Višino, 
povleče praktično vse svoje deleže k sebi, na sebe, za seboj v nižino, globino in bolečino. 
Vsak je tisti, ki se mora zavedati te odgovornosti! 
Vsaka duša, ko sprejme novo življenje, je odgovorna, je popolna in je modra.  
 
KO EGOISTIČNO RAZMIŠLJAMO SAMO O SEBI, IZGUBIMO VEZ S SVOJIM KREATORJEM 
 
Bodite pozorni! 
Ko vsi egoistično, prav uporabil Bom izraz egoistično, ker ga poznate. Egoizem – poznate 
besedo, zato jo Bom uporabil, razmišljate samo, da bo vam dobro, samo da boste ugodili, 
samo da boste naredili, samo da boste poslušni, samo da boste poslužni, samo da boste imeli 
mir, samo da boste imeli življenje, samo da boste imeli trpljenje. Samo, samo, samo pomeni, 
da ste egoist, ker gledate samo na sebe, izključno na sebe! 
 
Morate vedeti, ko se pretrga vez in ko vi razmišljate samo o sebi, Nekdo, ki vas je ustvarjal, 
vas peljal skozi vsa popotovanja, kot delček sebe, da vam je dal v Izvoru ali v prvobitu vašo 
novo zasnovo, da ste lahko bili kar ste bili, vas izgubi. Ta Nekdo se ne bo več boril za vas! 
 
Vaš kreator, ki vas je ustvarjal, je tisti, ki se ne bo boril za vas.  
To pomeni, da boste večnost večnosti pripadale in pripadali tistemu, h kateremu pristopate 
– programu! 
 
Vsakdo, ki se je odločal za spremembo DNK-ja je dobil trenutek resnice, je trenutek 
bolečine, je trenutek svarila, je trenutek prebliska, je trenutek dvoma, je trenutek, ko vas 
nekaj prešine, neka misel: »Kaj pa če?«, vas je nekdo spomnil, ste bili opozorjeni, ste bili 
posvarjeni, ste postali znova odgovorni. 
 
Torej, ko nekdo se zavestno odmakne od Nekoga, ki je Zgoraj in prične toniti od Njega, je 
egoist. Zakaj? 
Ker ne razmišlja o tem, kaj je Zgoraj, da je morda Nekdo, ki ga je ustvarjal. Pa ne mislim na 
Boga, ampak na vašega kreatorja, na tisto Bitje, ki si je želelo ustvariti nekaj lepega, nekaj 
popolnega in milijonska leta bedelo nad vami, nad Njim, seveda, znova nekdo drugi, da je 
lahko prešel do točke, da bi dokazal, da bi pokazal, da bi prešel zmagovalen z vašo roko 
nazaj. 
 
Vsak, ki je dal kapljo krvi za nastanek DNK-ja, za nastanek vašega življenja, za nastanek 
vašega popotovanja, izpred prvega utripa, je tisti Nekdo dal sebe za vas, ste se odtrgali z 
novo spremembo od njega samega.  
 
Si predstavljate, kakšna praznina bo vladala za vas? Pa vam ne očitam, da ne bo pomote! 
Vas le opomnem, vas le spomnem, da niste samo vi, ampak je še Nekdo nad vami in Nekdo, 
ki diha za vas – vaš Višji Jaz. 
 
Morda boste dejali: »Jaz tega ne vem!« 
Pa veste, da veste!  
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Vsake sanje, vsake želje, kakršnekoli, prehajajo in se ustvarjajo iz vaše notranjosti, iz 
vašega razmišljanja, iz vašega čutenja.  
Zato bodite zelo pozorni, da postanete budni. Kajti budnost k vam pritegne vse tiste, ki 
bedijo za vas. 
 
Torej, vsi, ki so v svetu polne moči, polne izoblikovanja, polne popolnosti so Tisti, ki vam 
dajejo željo, ki vas vedno znova, kot Luč od Luči opogumijo, podprejo, bodrijo, so vam 
opora.  
 
Zato bodite pozorni! 
Ko nekaj veste, kaj je prav in kaj narobe, ko znotraj čutite, sledite temu utripu! Takrat se 
vez z Višjim Jazom krepi. Takrat Nekdo nad vami intenzivno bedi, kar pomeni, da ga 
zaznavate, da ga čutite in se zavedate, da v življenju niste sami. 
 
Ko prehajate v točko, da v zgornjemu delu svojega bita čutite Nekoga v svoji višji kronski 
energiji, je to znak, da ste pripravljeni na vrnitev Domov. 
Lahko se vračate s telesom. Lahko se vračate kot energija duše. Lahko se vračate kot si 
izbirate. Vaša vrata so vedno odprta. 
 
Bodite pozorni! 
Ko morda razmišljate samo o sebi, kako vam je hudo, morda pomislite, kako je vašemu 
Višjemu Jazu, da vam je morda tudi Zgoraj hudo, ker se ne povezujete.  
 
Ker, ko se vaš Višji Jaz spusti navzdol, človek, ki je v povezavi z vami, začuti objem, čuti 
ljubezen, čuti dotik, čuti utrip, čuti nekoga, ki je ob njem. In čuti, da nikoli ni sam. 
 
In ko ste v taki povezavi, je to znak, da ste na pravi strani. Zato vas žene dalje. Zato vas žene 
upor. Zato vas žene hrepenenje. Zato vas žene tisto, kot želja v tisto nekaj, v tisto nekaj več. 
Zato se vam prikrade nasmeh na obraz. 
 
Velikokrat poslušam, poslušamo, poslušajo vaše godrnjanje, da so vsi Zgoraj pozabili na nas. 
Pa nikakor to ni res!  
Tisti Zgoraj ali od Zgoraj vedno pazijo na vas! In nikoli se vi ne vprašate ali pa morda le 
redki, kako se počutijo Tisti, ki skrbijo za vas? Kako se počutijo Tisti, ki so Zgoraj, ki 
opazujejo, kaj vi delate spodaj? 
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TEHNIKA: KAKO ZAPOLNITI PRAZEN PROSTOR V TELESU, KI JE NASTAL PO GENETSKEM 
CEPLJENJU, ZAŠČITA PRED NOVIMI SEVI (posnetek 01:01:36) 
 
Če se boste želeli spraviti v Njihovo čutenje, v Njihovo potrpežljivost, v Njihovo Ljubezen, v 
Njihovo sprejemanje, poskušajte narediti sledeče: 
 

Svoje misli iz senc, kjer so kanali za telepatijo, za povezavo, za energijo 
medsebojnega povezovanja obrnite tako, da se zavedate notranjosti in 
gibanja te energije.  
Kot, da bi bili znotraj v telesu in bi gledali obronek svojih senc. 
Energija se vrtinči kot v neki spirali.  
 

Takrat se začne povezava kot leve in desne membrane ali spirale, ki gre ena v drugo. Kot bi 
iz strani senc, v notranjost, proti smeri češarike, se spravljala energija. Ena v drugo.  
 
V nekemu trenutku se v češariki ali preko češarike – zavisi od posameznika, kako to začuti, 
spne ta energija. 
Ko se ta energija poveže, se energija češarike zbudi. 

 
Takrat se češarika zlije preko DNK-ja in se oprha in 
osveži.  
Ko se ta energija zlije preko DNK-ja se začuti, kako se iz 
njega samega, iz te vijačnice, zlivajo tanke nitke, kot 
laski, kot bi se zbudila ta vijačnica in so laski, tanki laski, 
ki imajo na koncu kot mešičke. Mešičke, s katerimi 

tipajo – kot tisti mali ježki, ki se premikajo v vodi, če si predstavljate. 
 
In ti laski so izjemnega pomena.  
Kajti, v nekemu trenutku, ko prenehajo plesati, ko se prenehajo gibati, obstojijo, kot bi bili 
vkopani. Vsak posamezen lasek postane čvrst.  
 

In ko takšen lasek postane čvrst, ga v nekemu trenutku prične kot 
magnet, kot sveder k sebi vleči ob izhodiščno ali začetno točko. 
 
In v nekemu trenutku, ko se ta lasek približa, ker ga Nekdo kot vleče k 
sebi, pride do spojke, kjer se ustvari membrana. Tako kot na sencah, 
tako tudi na vsakemu točkovnemu delu DNK-ja.  

 
V tistemu trenutku pride do eksplozije.  
 
Ko se takšnih mehurčkov ali mešičkov spravi nazaj, ko se vse privije ob to vijačnico, pride 
do eksplozije. In se močna svetloba razlije preko vas, kot iz vas, je trenutek, s katerim 
lahko marsikaj izženete iz telesa ali izrinete iz telesa, ker se ti laski lahko preprosto razlijejo 
navzven. 
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Ko pride do eksplozije teh laskov, se oni ne odtrgajo od DNK-ja, ampak ostanejo pripeti, 
vendar pridejo skozi vse pore na vašemu telesu navzven. 
 
Ko pridejo skozi vse pore vašega telesa, se pričnejo tako, kot bi se skozi teksturo kože 
spravili na površje in se pričnejo gibati izven, kot laski, ki se premikajo zunaj.  
Znotraj v telesu pa se ustvari kompaktni prostor. Ustvari se podporni sistem v prostoru, ki 
je prazen.  
 
To pomeni, da tisti, ki ste SE ŽE CEPILI IN SPREMENILI ALI PRIČELI SPREMINJATI SVOJ DNK, 
si zapomnite ta trenutek. Izpeljite to tehniko, da zapolnete prazen prostor v telesu, 
katerega drugače zapolni lahko sodobna tehnologija s svojo frekvenco. 
 
Bodite pozorni! 
Ko se laski iz vašega telesa pričnejo gibati, postanejo kot signalčki, kot signalčki in hkrati 
nabiralčki. Vi lahko, v nekemu trenutku, iz teh laskov, ki imajo na koncu kot nekakšno 
tipalko, kot nekakšen prisesek, ustvarite ovoj.  
 
Če si predstavljate, da ima vsak lasek na koncu mešiček, se mešiček ob mešiček vraste in se 
zapre, si ustvarite zaprti prostor okoli svojega telesa in s tem si ustvarite začasno umetno, 
a naravno eterično telo. 
Na ta način si lahko pomagate, da boste vsaj ta vmesni čas lažje živeli, predvsem tisti, ki ste 
se popikali. 
 
Na ta način boste vsaj pod tem ovojem čutili sebe in boste lažje razmišljali in lažje našli 
sebe, da boste vsaj malo iskreno čutili. 
 
Pomagajte si s tem! 
Ko enkrat tehniko zlijete ostane ali nastane kot jajc, kot fizičen jajc. Ko energije umetne 
strukture, ki jih umetno ustvarjajo z aparaturami, ki jih imenujejo in po katerih imenujejo 
tudi nove seve – novi sevi se naslanjajo na aparature, ki so računalniškega programa, bodo 
odbite od strani tega jajca. 
 
Zato večkrat z mislimi znotraj pobožajte ta jajc, da se začuti mir in harmonija znotraj sebe 
kot posameznika. 
 
Struktura umetnega tkanja se lahko na takšen način vsaj deloma ustavi ali upočasni.  
Pri nekaterih se zna zgoditi, da celo izžene ali izstreli kakšne nano tehnologije, energije ven 
iz sebe.  
Ne bo pogost pojav! Se pa zna, tu in tam, celo zgoditi. 
 
Bodite pozorni! 
Znate okoli sebe zaznavati ta jajc. In imeli boste občutek, da ste v lupini, a naj vas to ne 
moti! Ker le tako boste znotraj sebe pričeli sebe in se boste počasi ohrabrili, opogumili in 
znotraj tega čutili vsaj sami sebe, ne pa, da ste program. 
Pomagajte si s tem!  
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Ta jajc vam ostane, dokler ga ne boste hoteli izničiti sami. Na kakšen način vam, pač, ne 
povem. 
 
Bodite pozorni! 
Ta jajc zna sevati, ali ta ovoj ali ta membrana, zna sevati takšne prosojno lesketajoče se 
zlate frekvence. Ni zlata, ampak vleče na takšno močno odsevajočo energijo.  
 
In prav to oddaja signal v vse smeri, do vseh tistih, ki so postali morda ujetniki in so zaspali 
zaradi vaše odločitve, ali zaradi vdora umetne energije ali zaradi vdora umetne inteligence, 
ali zaradi frekvence umetnih aparatur. Se pravi, zaradi nečesa, kar je umetnega. 
 
Hkrati pa boste v temu lahko počasi pričeli zopet sebe, kot nit nad vami, tkati in iskati Višji 
Jaz, svoj Višji Jaz.  
 
In takrat se boste marsikateri vprašali: »Kaj pa jaz? Ali jaz ostanem ali grem?« 
Nikoli ne pozabite – štejejo dejanja, šteje način življenja! 
 
V SEBI JE POTREBNO ZBUDITI ISKRO BOJA ZNOTRAJ SEBE, ISKRO ZAUPANJA, ISKRO MOČI ZA 
ZMAGO, ZA TO, DA ZMOREMO 
 
Vsi, ki so prehajali v svet življenja, so bili, ste bili močni, upajoči, svetu zaupajoči. Ste bili 
bojevniki. Ste bili stojni. Ste bili ljubezen. Ste bili moč. Ste bili iskra. Ste bili najboljši od 
najboljšega. Upali ste in si zaupali. In zato ste prišli tako daleč, da ste danes tukaj, kjer ste. 
 
In zato ne pozabite, da ste TUKAJ še vedno vi. V sebi zbudite to ISKRO, iskro boja znotraj 
sebe. Iskro zaupanja. Iskro moči za zmago. Za to, da zmorete. Pričnete s programom.  
 
Pričnite si govoriti:  
»JAZ ZMOREM. JAZ ZMOREM. JAZ ZMOREM. JAZ ZMOREM! JAZ SI ZAUPAM. JAZ BOM 
ZMAGAL. JAZ BOM VSTOPIL. JAZ BOM NAREDIL.«  
 
In v vas se bo vedno bolj krepila vaša moč. In znotraj vas boste postajali vedno močnejši, 
vedno budnejši, vedno bolj boste stali v svoji hrbtenici. Vedno bolj boste vedeli, da imate 
vse v lastnih rokah.  
Vedno bolj se boste zavedali, kaj zmorete.  
 
In to je tisti utrinek, tista moč, tisti pogum, ko se več ne bojite. Ne bojte se! Stojte! Saj 
zmorete! Če ste zmogli iti navzdol, zmorete iti tudi Navzgor!  
 
Postavite se proti sistemu! Postavite se za življenje! POSTAVITE se proti trpljenju! 
POSTAVITE SE ZASE! Postavite se za svoj jaz, za svoj obstoj! Imate pravico živeti! Kajti, ni 
vas ustvaril človek! 
 
Nekdo v vas zaupa. In kot On zaupa v vas, VI ZAUPAJTE VASE! Zmorete! Ne bojte se 
bolečine. Ne bojte se prerane smrti, če pride po vas ali do vas. Samo bodite stojni. Imejte 
svoj stil. Imejte svoj jaz. Imejte svojo moč. Bodite svoj kreator! 
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Ne dopustite, da vam vzamejo vaše življenje. NE DOPUSTITE, da vam vzamejo vaše 
dostojanstvo! NE DOPUSTITE, da ste izgubljeni in pozabljeni v računalniškem programu. 
Kajti, vi niste program! Vi ste energija Življenja! Vi ste energija Iskre. Vi zmorete!   
 
Povejte si: »JAZ ZMOREM! JAZ BOM!« 
UDARITE PO MIZI. VSTANITE BORCI! POSTAVITE SE ZA ŽIVLJENJE, kajti vi ste vse, kar imate! 
Vi imate pravico, da ste najboljši, da ste vzgled, da ste podporni, da delate z ljubeznijo za 
sebe.  
 
Ne bojte se klofut! Ne bojte se ustrahovanj! Ne bojte se jutrišnjega dne. Ne bojte se, kaj bo 
in česa ne bo! 
 
Zapomnite si! 
DOKLER STE ŽIVI IN GIBLJIVI, DOKLER IMATE BOGA NA SVOJI STRANI, ZMORETE DELATI 
ČUDEŽE. Zapomnite in pomnite si to! 
 
Bog Ljubezni vas nikoli ne zapusti. Nikoli se ne obrne stran. Nikoli ne pozabi na vas. Nikoli ne 
pozabi podati dlani. Nikoli ne pozabi na Ljubezen do vas. In zato tudi vi ne pozabite na 
lastnega Boga, na lastni Jaz, na lastni Izvor, na jasni cilj znotraj vašega srca.  
 
Pomnite in pomnite – SAMO DUŠA VAS PELJE NAZAJ V SVOJ RODNI KRAJ, V SVOJ IZVOR. In 
skupaj zmoremo vse. In skupaj bomo prešli do točke, da se boste lahko vrnili nazaj. 
 
Želim, da se ne smilite sami sebi. Želim, da si zaupate, da upate in da stisnete pesti, da 
gledate v prave smeri. In samo spomnite se, s čim ste se porodili, kaj ste prenesli in kaj ste 
pridobili. 
 
Porodili ste se na svet z nasmehom, z ljubeznijo, z mirom, s harmonijo, s svetlobo, s 
popolnostjo. Z največjo močjo, da zmorete vse!  
Porodili ste se goli in bosi, brez denarja, brez obleke, brez čipa pa ste prešli v življenje. 
 
In v življenju imate vse. Vse kar rabite kot borci za življenje. Zato vstanite in vzemite samo 
tisto, kar ste prenesli v življenje.  
Prenesli ste sebe in ne trpljenje.  
 
Zato ne pozabite!  
Ne sprašujte se, kaj jaz, kaj ti, kaj oni!  
Vprašajte se: »Ali sem res dosegel vse, po čemer sem hrepenel?« 
 
Hrepeneli ste po sreči. Hrepeneli se po ljubezni. Hrepeneli ste po popolnosti. Hrepeneli ste 
po pripadnosti.  
In nikar ne recite, da tega nimate, da niste imeli! Ker imate! 
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Poglejte v svoje srce. Začutite svoje srce. 
 
Poglejte visoko nad seboj. In nad vami je Nekdo, ki je Luč, ki je Smer. Ki vam daje moč. In v 
srcu se vam bo odprla ta moč. Odprla se bo Luč.  
In boste videli – postali boste nepremagljivi. Postali boste fokus svojega srca in za sistem 
popolnoma nevidni. 
 
Zato ne pozabite na sebe! 
Če vsak poskrbi za sebe in čuti sebe, nikoli ne bo delal nečesa, kar je proti sebi ali proti 
komur koli. Tudi proti naravi, proti življenju, proti Bogu, proti Jazu, proti lastnemu obrazu. 
 
Našli in imeli boste vedno mir v svoji dlani, v svoji roki. 
 
Jaz pa vam želim še naprej en res ljubeč in čaroben dan. 
 


