KAKO VZPOSTAVITI KONTAKT?
Vodi: gdč. Lana Praner z Gospodi, 21.8.2021
Takole. Sedaj lahko tudi v Našemu času, Našega zavedanja, obstojanja, življenja in
popotovanja tudi pričnemo.
Najprej srčno, toplo in iskreno pozdravljeni najprej ljudstvo Zemlje, življenja, zaradi katerih
Smo pravzaprav prehajali in vstopali do Tega Telesa, do Tega Dekleta, da lahko podajamo
širino, veličino, znanje, modrost in rešitve, skozi katere bo človeku v zadnjemu obdobju
njegovega popotovanja vsekakor razumljivo tolmačeno in rešljivo. Če bo le zmogel doumeti,
sprejeti in začutiti Resnico vstajenja, življenja in popotovanja, lastnega vsegá.
Hkrati srčno pozdravljeni vsi Tisti, ki so se odzvali na Moje, Naše skupno povezovanje in
predvsem Naše druženje.
Tematika, ki je danes na repertoarju ali na postavitvi za razkrivanje, izključno le za človeka
kot najnižjo enoto, gmoto, zavedanje, energijo, ki tukaj obstaja oziroma je v človeku in skozi
človeka prehajajoča zadnja energija, skozi katero zmorete, zmorejo, na nek način,
preoblikovati spomine in izpostaviti, se zoperstaviti, nadvladati, morda biti modrejši, hitrejši,
Bom dejal, celo morda pametnejši, od spečega jedra vsakega posameznika.
Današnja tematika pripada Meni kot Čast, da prenašam zavedanje in skrivnosti razkritja, ki
jih podajajo na mojo stran vsi Tisti, ki prehajajo v miru, v slogi skozi svetove civilizacij, fizičnih
civilizacij, ki so že nekaj daljših obdobij tukaj. Nekateri že skorajda nekaj let z vami, nekateri
pa nekaj tednov dokončno z vami.
Srčno pozdravljeni.
Moje imenovanje je zelo preprosto. Le Jahve, Jahve Jahvarjunski ali
Jahvej Jorgosanski, bi lahko dejali.
Jorgosanski pomeni Častno Utripajoče Nebo, v vašemu, približno
slovenskemu prevodu. Ali, tako se imenujejo Naša plovna mesta, ki
pripadajo plovnemu centru ali Ozvezdju, s katerim sodelujete zadnja
obdobja vašega življenja ali popotovanja.
Namreč, to je kraj, čas ali Ozvezdni prostor Svetlobnega časa, od koder predajamo rešitve,
modrosti in prebujanja za vse tiste, ki ste, v temu zadnjemu življenju, sledilni – morda Nam,
morda pa izključno le Njej kot Lanjuški ali Lani, fizično Pranerjevi. Po Naše bi dejali Prünerjevi
Gospodi.
Kakorkoli že, današnja tematika bo vsekakor zelo dobrodošla predvsem za vse tiste, ki
spremljajo nebo, ki spremljajo življenje ali dogajanje. Za vse, ki so budni in v opazovanju
življenja, ki se dogaja okoli njih, okoli vas, okoli vsakogar.
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SONCE NI VEČ SONCE, JE PLOVNO MESTO
Zagotovo ste vsi opazili, da je nekaj na nebu drugače! Ne samo, da ste zagotovo opazili, da je
sonce drugačno, ker pravzaprav Luč, lahko bi govorili o plovnemu mestu ali plovni moči
sestavljanja plovnih plovil, ki žarijo ali žarčijo in skupaj oddajajo določeno toploto in hkrati
skozi to tudi svetlobo, bi nekako lahko približno dejali, da izgleda kot luč. V zahajajočemu
času, ko »sonce«, kar ni sonce, o čemer Bomo tudi deloma spregovorili, ko zahaja in ko se
raztaplja, ko se na večih delih zemeljskega stvarstva dobesedno razstavi, odpelje, razpelje, se
točno vidi, da so nekako sestavili predhodno »luč«, ki sveti na vas. In ta luč so plovila, ki
žarčijo za vas.
Če boste dobro opazovali boste videli, da se na koncu sonce razstavi.
To pomeni, da predno potone za horizont, morda morja, gorovja ali česar koli, se razločno
vidi, da se razstavi, da se dobesedno kot več različnih »ladjic« odpelje vsak v svoje smeri.
Tisti, ki že daljši čas opazujete, ste ta »čudežni« pojav, kot bi dejali, kot človek človeku, ki bi
ga zagotovo simpatično poimenovali. Tako kot bi dejali, da ste se simpatično pozabavali z
imenovanji nekakšnega plovila, ki ima okoli sončno svetlobo, tako ste ga imenovali kot
nekakšni čudežni program ali imenovanje »Halo halo«.
Zelo Smo se nasmejali, ko Smo dejansko dojeli, kako se sproti zmišljujejo in izvirno podajajo
imenovanja za nekaj, kar znajo, a hkrati ne znajo raztolmačiti. Predvsem pa, ker SKRIVAJO,
ljudje, ki se ukvarjajo, ne z znanostjo, ampak z opazovanjem sveta okoli sebe ali okoli vas in
vas dobesedno žejne peljejo čez vodovje.
Vsi tisti, ki ste budni in opazujoči, ste zagotovo opazili, da se sonce razstavlja. Je različne
barvitosti. Zato lahko opazite: kadar je temnejše in gostejše boste videli, da se bo na koncu
razstavilo.
Kadar vidite, da svetlejša krogla, ki sveti belkasto in izgleda kot prosojna ali gmota, ki
izgleda kot kanal, a hkrati se sveti, je dejansko to luč, druga luč druge membrane. To je
membrana.
Če boste dobro opazovali boste videli, da tik pred zdajci, predno se sonce, »sonce« obarva
gosto, temno ali udarno, se ta membrana dobesedno pokrije drug za drugim ali drug preko
drugega. Tako se časi membrane medsebojno pokrivajo.
In vsako svetlobno, gorljivo »mestece« ali luč pripada kraju, času ali civilizaciji, ki sestavlja ta
čas v odhajanju ali prehajanju.
Mnogi so se, ali ste se ali pa se še bodo, radi pozabavali s tem, da se Mi šalimo, da je
Lanjuška takšna ali drugačna, da ima izvirne ideje, ki si upa spregovoriti o plovilih, o
plovnemu mestu. Ki si upa spregovoriti, da so civilizacije prešle med vas, tuje civilizacije, a
hkrati vam zelo poznane civilizacije in se mnogi pozabavajo, »pozabavajo« na Njen račun.
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Jaz pa Bom dejal:
Vsi tisti, ki ste se zabavali, se v temu času, ki ga spremljate, morda več ne zabavate zato,
ker počasi vidite realnost o vsem, kar je bilo skozi Njo podano in razkrito in podano na
stran srca vsakega posameznika.
Torej, sonca, če jih boste opazovali, kjer se eno sonce ali luč gosti, se izza nje postavlja
svetlejša luč. Se luč nad lučjo pokriva.
Ko boste dlje časa opazovali, v nekaj tednih boste videli, da je več teh membran, ki se
aktivirajo. Ali sonc, ki so plovila, ki so centri, ki se medsebojno pokrijejo. In vsak aktivira
pol ali prostor, ki je vpet na to svetlobo.
Zato vam svetujem, da dobro opazujete sonce, »sonce«, ker vašega sonca že nekaj časa ali
nekaj let nimate več. Kar pomeni, da se je iznad vas, že nekaj časa, pretaka umetna svetloba,
ki jo ustvarjajo iz večih zornih kotov.
Če boste dobro opazovali boste videli tudi hitrost plovnega skupka, ki se hitreje pretaka,
hitreje premika, hitreje preoblikuje in hitreje odpira in je vez do civilizacij, ki na nek način
pomagajo, soustvarjajo ali so se pripravili na to, da so zmogli vstopiti v svet življenja
vašega stvarstva.
Pokrivanje membran, o katerih Smo na predhodnih predavanjih opevali ali razkrivali, ste
dejansko opazili, da se zelo intenzivno odvija ta pokritost teh membran. Predvsem se
odvija pokritost teh membran po svetlobnih točkah. Zato opazujte sonca!
Kako se povezati s temi plovili oziroma s centrom Bom razkril malce v kasnejšemu času.
Bodite pozorni!
Torej »sonce« kot sonce, kot skupek gmote, ki so povezava kot gmotna plovila, ki se
medsebojno sestavijo in se kasneje razstavijo, se zato vidi, da gre sonce v več različnih
smeri. To je videno s prostim očesom. Ne rabite nič posebnega!
Če želite opazovati lahko morda večkrat pofotografirate sonce, ki zahaja in boste videli,
ujeli in ne samo zapazili, da se razstavlja, ampak, da se prekriva z različnimi svetlobami, ki
izgledajo enako kot sonca, ampak različne strukture.
Te plovne strukture pa izza ozadja pokrivajo membrano časa in prostora, iz koder izvirajo.
V nekateremu obdobju boste opazili globino sonca, kar pomeni globje kot bo »navidezno«
sonce, to bo pokritost membran.
To je prehod, ki se gradi, ker se bo odprla pot za izstop iz zemeljskega ujetostnega toka.
STRUKTURA OBLAKOV
Bodite pozorni!
Nad seboj ste zagotovo opazili, ker ste zagotovo že opazovali nebo. Na nebu ste opazili
oblake, ki so dobesedno limani, kot bi jih s sekundnim lepilom »prilimali« in kljub
vetrovnemu času mnogokrat stojijo in mirujejo.
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Če boste dobro gledali, boste navidezno videli oblake ali dimno vodno strukturo, ki je
različne oblike, različne barvitosti – od gosto sive do gosto črne, do gosto bele, do različnih
odtenkov, prosojnih in gostljatih, takšnih, preko katerih se vidi, a hkrati v njih se vidijo
silhuete, se vidijo oblike in hkrati do tistih, ki se po zunanji strani izoblikujejo gostljato in
so povezovalni.
Če dobro opazujete »oblake«, kar niso oblaki, boste opazili, da so oblaki zelo zelo nizko.
Globoko zaprite oči in pomislite, kje so bili oblaki, ko ste bili majhni in kako so tekli in kako so
se gibali? In boste ugotovili, da je nekaj drugače na vašem nebu.
Torej, sodobni oblaki, ki niso oblaki, ampak se v njih zrcali marsikaj, o čemer Bomo tudi
opevali v današnjemu toku tega predavanja ali tolmačenja, kakorkoli ga opevam je pravilno,
boste dejansko dojeli, da v teh navideznih »oblakih« so zelo razvite civilizacije, ki
uporabljajo izredno senzibilno energijo strukture.
In vse civilizacije, ki so prešle v ta zemeljski eter, so tako nizko nad vami, da bi lahko te
»navidezne« oblake ali soparo, ki jo ustvarjajo okoli vsakega plovila ali okoli vsakega
posameznika, dejansko le varovalka ali zakrita farsa, da se lahko in so se, Smo se lahko
čisto spustili do človeka ali do posameznika.
ZVEZDE
Zato bi vam svetoval, da predvsem intenzivno gledate, kaj se dogaja nad vami.
Če boste dobro opazovali boste videli, da tudi zvezde – »zvezde« niso več zvezde, niso zelo
daleč, ampak so zelo nizko. Včasih jih boste opazili, te drobne lučke, kot bi bile pod
drevesi. To zato, ker niso, pač, več zvezde kot zvezde, kot ste jih poznali, ko ste bili še otrok.
V temu obdobju boste pričeli intenzivno opazovati, ne samo barvitost teh skulptur ali
strukture sopare in ne samo barvitost, ampak gmoto in poti. Kot bi bili nalimani ali narinjeni
drug na drugega.
PLOVNA MESTA
To pomeni, da boste v naslednjih nekaj tednih intenzivno opazovali plovna mesta.
Plovna mesta, ki so postavljena dejansko tako, kot bi se narivala čas na času, kot bi se
narivala eden preko drugega.
Plovno mesto pomeni, da je vlita struktura, kot avto ob avto, a hkrati se spaja drug ob
drugega.
Morate vedeti, da vsi, ki Smo prehajali v vaš čas – mnogi so bili Tisti, ki so šele prvič vstopali
do zemeljskega etra ali daha, so Tisti, ki so najprej prehajali, ker so potrebovali več časa, da
so se vpeljali v ta eter, v to življenje. Zato znate opaziti, da so plovila, ki so trdno na tleh.
Plovila ali plovna mesta, ki uporabljajo samo odsev – kot vaše zrcalo in se zlivajo v vašo
naravo, se zlivajo v vaše vodovje, se zlivajo v vaše nebo, se zlivajo v vaše zelenje je tako,
kot bi uporabili samo strukturo tegá in se skrili v njo.
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Morate vedeti, da naša tehnologija je več tisočkrat naprednejša od tega, kar boste vi kdaj
koli imeli na Zemlji! Zakaj?
Ker Naša raziskovanja so prehajala tako daleč, da človek niti pedi tegá ne more dočakati že
zato, ker je smrten. Naša telesa, Naša življenja so več tisočletna. Nekateri celo ohranjamo
svojo prvobitnost in Smo popolnoma nesmrtni v prvobitnih telesih, kar pomeni, da Naša
raziskovanja in dognanja rastejo skupaj z razpadajočimi civilizacijami. Zato vi Našega etra,
Našega znanja ali Veličine, ki jo imamo, nikoli ne morete doseči v nobenemu razvoju! Lahko
bi približno pokradli, pobrali, si prilastili ali kakorkoli že uporabljam izraz, katerikoli, da bi od
nekoga nekaj nabrali in bi prišli do informacij, ki jih ima človek v sebi.
Vendar, tudi če človek vstavi v človeka čip in razne spojke, razne špijunske ali
pretihotapljene energije, razne pretihotapljene odsevnike, je pozabil na eno bistveno
stvar, da vsi tisti, ki ste tukaj, ste tukaj odpadniki.
Kajti, nihče od vas, od teh deležev, ki jih imate v sebi, ni videl dlje od tistega, kar je vaša
shramba. Vaša shramba pa se vam ne približuje. To pomeni, da ne morete prenašati
ničesar, kar oni iščejo v vas, ker ni v vas, ampak v Tistih, ki Smo tam, kjer Smo.
Torej, ne glede na to, kako se boste robotizirali, kako se boste postali človek robot ali
»navidezno« boste upali in mislili, da boste postali nesmrtni v robotizirani gmoti, ne boste
zmogli iz sebe dati nič več kot to, kar ste prenesli.
Torej, kljub kraji, kljub ubojem, kljub umorom, kljub vojnam, kljub vsemu, kar so si zastavili,
ne bodo na koncu prešli do točke informacije, kako postati bog, ker ne bodo našli, kljub
temú, da bodo mislili, da so našli celico ali delček Izvora od vsegá, ki pa se je skrival v sončni
energiji, v vašemu Soncu, ki pa ga sploh več nimate.
Kajti, planet Zemlja je odsukan drugam. In že pred nekaj leti Smo govorili o tem, da
prvobitnega Sonca več ni pri vas, ker Smo vas odmaknili, ker ste postajali rušilni za vse ali za
vsakogar okoli Nas!
To pomeni, da v sebi imate le košček znanja od tistega, kar so vam dali kot popotnico v
telo. Torej, do vsega, kar imate v telesu lahko pridejo, pridete ali bodo prehajali, vendar,
nič več od tegá, kar imate pri sebi!
To je enako kot bi dejali, da imate ključ, pa nimate vozila! Vozilo imate parkirano nekje na
drugemu planetu, vi pa imate samo ključ od vozila. Še vedno se ne boste peljali, kljub temú,
da boste modrovali. V tem je skrita koda Naše moči. To je tista vijačnica, ki se prekriva in
skriva in nariva na sončno energijo, ki jo pri vas več ni.
SONCE JE SESTAVLJENO IZ VEČ TISOČE PLOVIL
Torej, kako preiti do točke zavedanja, da se ve, da so plovila?
Ko sonce opazujete, preko dneva, boste opazili, da je različne toplote. Opazili boste, da je
različne velikosti. Opazili boste, da je različne globine, da je več različnih oblik – kot bi ga
rezali.
Zelo redkokdaj ga boste videli v gladki obliki. Videli boste le tako, kot bi se vdrlo notri, kot
cev in ta cev bo žarčila ali pa žarči. Videli boste kot da je rezano po kotih ali lomljeno po
kotih. To vam preko dneva govori, da je sestavljeno.
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Kadar ga boste videli v prosojni gmoti boste videli, da ni več krogla kot jo poznate ali ste jo
poznali. Tega več ni.
Torej, izhajajte iz tega, da imate – ali kotno, več rezno, več lomljeno svetlobo, kar govori o
plovilih, o sestavljenih plovilih, ki sestavlja eno plovno mesto, ali gmoto ali kar koli, ali pa
v preprosti cevi, ki se vdira in daje kot membrana časa in prostora prehod.
Na vseh tistih deležih, kjer boste zaznali, da je sonce, »sonce« sestavljeno in prehajate do
tegá, da je to, to gmoto sestavilo več tisoče malih plovil ali večjih plovil, včasih tudi kaj več, se
pravi, da nastane svetloba, izhajajte iz tega, da misli vedno znova usmerite v to, da poiščete
središčno ladjo ali središčno točko sredi te gmote.
Morate vedeti, da središčna gmota ni v centru. Lahko se giba in premika, ker je vse v
gibanju. Zakaj je to zelo pomembno?
Sončna civilizacija ali Zlata civilizacija se namreč povezuje prav skozi to svetlobo, kar govori o
dejstvu, če človek zmore zaznati center ali centralno barčico v sklopu bark, je to prvi korak
do tegá, da se poveže na nadaljnji korak.
TEHNIKA: KAKO SE POVEZATI S SREDIŠČNIM BITJEM PLOVIL, KI SESTAVLJAJO SONCE
(posnetek 26:57)
Torej, ko se osredotočite na to, da je nad vami, pred vami, kjer koli sonce, in ko se
osredotočite na to, da je sonce sestavljeno, ga boste zaznali kot da je rezano, kot da je več
kosov ali vaše sonce sestavljeno iz rezanih kosov, kot iz puzlic.
Ni globine. Ni okrogline. Ampak, zaznali boste, kot bi ga nekdo iz puzlic sestavil. Puzle so
namreč plovila. Torej, zaznajte najprej to.
Ko misli usmerite v to, da zaznate to sestavljeno gmoto, boste v ozadju zaslišali kot
prasketanje, kot neke iskrice, kot bi se lučke prižigale, kot bi prasketale iskre od
svetlobnega kresa.
To je prvi znak, da ste se povezali na ta plovila.
Nato počasi in globoko vdahnite skozi nos, ne
skozi usta!
Skozi nos, ampak tako, da svetlobo ali dih
dvignete samo do vrha nosnic – ne okoli
možgana, ampak kot do vrha nosnic in dih
povlečete pravokotno nazaj, do točke, kot bi
naredili, kot bi risali trikot ali bermud nazaj,
izza očesa na točko, kjer so te male galaksije.
Če se spomnite, leta nazaj ste se gradili po točkah, kjer Smo govorili o zadnjemu delu jajčk, ki
so povezana ali povezava z galaksijami.
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Točno nad njimi je prazen prostor, je linija, kjer se
ta trikot ustavi in odzrcali navzdol.
Torej, dih, ki ga vdahnete, ga peljete torej do
zgornjega dela nosnic, ga zavestno zapeljete nazaj
nad očmi, vendar v notranjosti, nad temi
galaksijami ali jajčnimi galaksijami ali jajčk ali
središčnih delčkov. In od tam, ko se povežete v tej smeri, se odbije dih navzdol proti grleni
čakri.
Takrat se energija prične vrtinčiti v
grlu in se počasi, kot sonce svetli in se
spušča navzdol, mimo srca, torej po
tej središčni liniji do pleksusa in
navzdol proti trebušni votlini,
navzdol, vse do globine medeničnega
dna.
Malo Bom vstal.
Torej, ko imate energijo znotraj kot na najnižji točki
v predelu medenice, se ta krogla prične vrtinčiti in
svetleti.
Bodite pozorni!
Ko se ta energija vrtinči, jo samo opazujte.

Takrat boste zaznali, da
imate dih vpet na višji
predel nosa, rez kot v
ozadju, nad središčnim
delom ali nad vrhom teh
jajčnih ali jajčk ali zasnovk
galaksij in od tam se spusti do grlenega predela, navzdol, po sredini, vse do medeničnega
dna. Kot bi pregledali, kje je vpet ta dih. To je zelo pomembno!
Ne pozabite, ko imate v medenici torej to sonce, je
pomembno, da pogledate, kako vam teče dih!
To je aktivacija sonca ali vezi. To je pot. To je ključ!
Pomemben detajl!
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Ko ste ga pogledali, se prične toplota v notranjosti širiti, po predelu levo
in desno.
Torej, pomembno je, da začutite to toploto.

Morda boste za nekaj trenutkov zaznali drugačno
toploto po nogah kot hladnejšo, ker prenašamo to
sončno energijo točno vodeno do kod in to je ta
svetlobna membrana, ki gre po širini.

In v nekemu trenutku, ko jo boste opazovali, je tako kot membrana, ki pluje po širini levo
in desno, je tako, kot bi po vodni gladini tapkali, ko je čisto mirna vodna gladina in ko z
dlanjo tapkate na površje, tako boste zaznali, da se odzvanja ta membrana.
Pomemben detajl!
Ko zaznate, da se ta membrana razliva in se širi, boste zaznali, da se svetloba iz vas širi v
vse smeri. To je oddajnik! ODDAJNIK.
A veste, kaj pomeni oddajnik?
Oddajnik pomeni, da boste vi tisti, ki boste lahko Najvišjo Svetlobno Energijo sestavljenega
plovnega mesta zmogli prenesti v življenje, do življenja, do fizičnega življenja in boste
lahko polovili, prenašali Misli, Besede Tistih, ki prinašajo Mir.
Ko zaznate to membrano, se osredotočite na to, da pomislite, kje je središče tega
sestavljenega mesta oziroma te luči, kje je NOSILNA LADJA ali NOSILNI CENTER v tej skupni
gmoti.
V tistemu trenutku se bo širina vašega razlitega polja skoncentrirala in se dvignila in imeli
boste občutek kot, da postajate trikot, bermud.
Torej, iz desnega in iz levega dela se bo vpela vaša energija direktno na
središčno ali scentrirano energijo, na točko, na glavno nosilko Svetlobe.
Ko se zgodi to, se zazna kot všššššššu, kot puščice, ki se usmerijo nanjo.

V tistemu trenutku, ko se zgodi ta odboj, se na drugi strani zasliši enako, kot bi se odbil
zvok.
Zazna se močna zlato rumena rdečkasta energija, kot bi vlekla na močno rdečo, a hkrati je
močna rumena, ki se pretaka.
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V tistemu trenutku boste zaznali, kako iz sredine prehaja ven na površje eno plovilce, en
center ali nosilec, ne znam drugače se prevesti, središče ali nosilna gmota ali plovilo. Prav
izluščila se bo. Opazujte to!
Takrat se iz tega malega plovila zgodi preboj. Kot bi se gmota odprla in na njej se bo Nekdo
odzval.
Torej, na temu koščku, za vas bo izgledalo kot mali košček iz gmote Sonca, »sestavljenega«
Sonca, se bo odzval kos ali delež, ki se bo premaknil iznad vseh, ki so zliti in vpeti. Na njem
boste zaznali Nekoga, ki bo stopil na površje. Osredotočite se Nanj. Je bitje. Je živo Bitje. V
vaših očeh bo izgledalo morda malo, drobno Bitje, ker je razdalja zelo velika, a hkrati zelo
mala.
Ko se bo to Bitje odzvalo, boste na Njegovem čelu
zaznali dejansko svetlobo kot kristal, ki se bo odbila
kot laser proti vam, direktno v središčni del, torej v
središčni del, kjer ste vi dvignili dih, točno do predela
vrha ali vrhovnega dela samega nosu.
To je tako, kot bi dejali tik pod ali pod središčnim delom
čakre ali tretjega očesa.
Ko se pri Njemu odzrcali ta kristal, boste vi zaznali vaš kristal.
Pričel vam bo nastajati ali se odzvanjati, zbrana svetloba, po popolnoma enaki projekciji
kot jo ima On ali Ona, zavisi, kdo je nosilec tistega središčnega plovila ali srednjega dela, na
katerega ste se osredotočili.
So tudi ženske! Tako, da ne boste mislili, da so samo moški. So tudi dekleta.

Ko boste zaznali ta kristal, ga
boste zaznali, kot bi se vam
čakra obrisala in se bo stekala
navzgor in zaznali boste, kako iz
vas oddajate svetlobo, a hkrati
zvok.
Takrat se pričnite pogovarjati z mislimi, ne z besedami.
Preko misli se odzvanja, preko kristala ali te vezi, ki jo imata, se lahko vzpostavi povezava z
nosilcem, s Tistim, ki nosi povelje ali ima roko kot glaven in dominanten na strani fizičnih
Svetlobnih bitij, ki sestavljajo vaše Sonce.
Kar koli boste rabili, kakor koli – samo ponižno vas prosim – ne prosite ga za denar!
Lahko ga prosite za kar koli. Lahko poskušate navezati stik prijateljstva. Jaz vam ne
svetujem, da poskušate biti grabežljivi ali zahtevni, ker je to Bitje glavno Bitje, ki je Vrh od
Vrhá Tistih, ki bo dal glavno ali zeleno luč, če se temu tako sploh sme izraziti, za pobiranje
ljudi, živali, rastlin v fizičnih oblikah.
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Zato bodite ponižni in hvaležni, ko vzpostavite stik s tem Bitjem ali s središčnim delom.
Na nek način boste morda opazili kot bi vas preskeniral, pregledal, prebral ali ste dovolj
iskreni ali ne, ali ste pretkani in ste le nabiralci informacij v škodo ljudi in živali. Ne rastlin!
V škodo ljudi ali živali! Na to bodite pozorni!
Takrat, če ste v škodo komur koli, se bo ta kristal samo ugasnil in energija se bo zlila nazaj
in ne boste zmogli več vzpostaviti kontakta s tem Bitjem. To je prvi signal, da ni bilo morda
neke čistosti ali čistega trenutka pri vas tisti čas.
Zato morda počakajte nekaj dni ali kratkih tednov in znova poskušajte vzpostaviti stik.
Lahko, da ste imeli navidezno pri sebi slabi dan ali pa ste bili morda bolj naravnani h
grabežljivosti, zahtevnosti, dominantnosti, kakorkoli že. Na to bodite pozorni!
Vendar vam svetujem, da večkrat poskušate narediti to vez, povezavo z Njim, kajti s tem
ste oddali signal. Tudi, če samo enkrat naredite, ste oddali signal, da ste pripravljeni na to
vez z Bitji in da ste čisti, da ste čistih misli in srca in pripravljeni na vodenje, na rešitev in na
to, da vas ščitijo in zaščitijo.
To je ena od segmentov.
Ko se boste vrnili nazaj ali zaključili vez, se pravi, tega pretakanja ali spoštljivega odnosa,
samo pomislite, da ste se, da se želite ali da ste se odmaknili, boste samo zaznali, kako se
vse zlije nazaj. Ostane vam samo kristal. Kristal čiste svetlobe, ki vas bo vedno znova
spomnil na čiste misli, ki vas bo vedno znova opomnil, da bodite bistrih in čistih misli.
Kadar se boste morda preko dneva zmotili in bili lastniški do nekoga drugega ali morda,
kot pravite, dvojni ali pretkani, vas bo zapeklo, vas bo tako kot spekla misel znotraj vas in
vas bo signal svetlobe znotraj vas opomnil, da ste na napačni strani ali na napačni poti.
To pomeni, da vsi, ki bodo ohranili ta budni kristal, bodo lahko tisti, ki bodo lahko izbirali
celo plovila, pri katerih bodo lahko postavili premike, kje in kam želijo iti.
Celo tako daleč so se odločili iti, da boste lahko morda celo izbirali koga ali komu bi še kaj
priporočili!
In ne samo to!
Tisti, ki se boste povezovali s tem Sončnim Bitjem ali kako naj se drugače izrazim?, s tem
središčnim Bitjem in boste imeli aktiviran kristal, boste zaznavali mir znotraj sebe, večjo
stabilnost.
In vsi, ki bodo imeli ta kristal in vam bodo kasneje, skozi različne vibracije, po umetnih
straneh, tudi preko čipiranja, pošiljali signale v možgan in vas poskušali programirati in vas
manipulirati, bo ta signal, ta kristal dobesedno odganjal zle misli proč od vas in boste tako
kot bi imeli, kot bi imeli fen ali veter v notranjosti, ki bo poganjal vse zle misli ali napačne
misli, ki bi vas pripeljale v to, da bi se zataknili v zemeljski eter in obstali v robotizirani
gmoti.
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To je eno od nekih daritev, ali pripomočkov ali razodetij.
In vsi, ki se bodo povezovali s tem sončnim bitjem ali s tem središčnim delom in aktivirali
ta kristal na sebi ali v sebi, bodo dejansko imeli več miru znotraj sebe, večjo zbranost in
večjo modrost.
Tako kot bi začutili, da ste v kristalu, boste zaznali tudi to skrivnostno moč, ki so jo nekoč
imeli v času Atlantide vsi tisti, ki so jo spoštovali, bili ponižni in so prijateljevali s
civilizacijami, ki so jim pomagali se rešiti, premakniti ali prebroditi najtežja obdobja.
Pa se vrnimo korake nazaj!
Toliko o sončni svetlobi, o Soncu, o moči in o zaščiti sebe, o zaščiti pred vsiljeno robotizacijo,
pred sodobno tehnologijo, nano tehnologijo in še marsikatero drugo strukturo, ki bo
zagotovo rušila mnoge ali marsikaj.
STRUKTURA OBLAKOV IMA V SEBI STRUKTURE PLOVIL
Ko ste zunaj in opazujete nebo, ste zagotovo opazili različno strukturo oblakov. Oblakov!
Pazite to!
Ne govorimo o kopastih oblakih, ne govorimo o oblakih, ki so kot nekako prosojne gmote,
kot vetrči, kot take in drugačne gmote. Ne govorimo o tem.
Govorimo o oblakih, ki niso oblaki, ampak je v njih struktura plovila, ki se zliva v vašo
strukturo in od sebe oddaja soparo in se sopari. Zakaj se sopari? Ker s tem ohlajamo plovilo!
Zato se struktura sopare vidi kot oblak.
To pomeni, da so, ne samo različne globine oblakov ali gmote oblakov, zaznate različne
podobe.
Ko se osredotočite in opazite, da so morda čisto nad vami, skorajda tako visoko kot so vaša
drevesa, meglice, ki jih lahko skorajda primete z dlanmi, so to civilizacije ali nekako
nabiralci informacij.
Tam je skrita najnižja točka tistih, ki nabirajo in skenirajo informacije vsakega bitja, tako
rastline, živali kot tudi človeka. Kot tudi tistih, ki so nekoč bili v strukturi živega življenja in
so postali rajni, ali so postali entitete ali so postali paraziti ali so postali tako ali drugače
obtičani, zatikajoči, spotikajoči se. Prav njih skenirajo tisti, ki so najbližje.
OBLAKI – ŽIVALSKE STRUKTURE
Kadar na nebu opazite različne oblike kot živali, živalske strukture je to prvi znak, da so to
plovila ali strukture plovnih mest, ki prenašajo in nabirajo strukturo živali.
Vsako žival, ki jo imate na planetu Zemlja, tako od mravlje kot od bolhe, kot do muhe, kot
do čmrlja, kot do česarkoli, je potrebno preskenirati, pregledati VSAKO njeno spominsko
noto, kjer se tretira, koliko dobrega je naredila skozi vsa svoja popotovanja. Koliko
pozitivnih misli, čustev in energij je usmerila v povezovanje ali v nerganje.
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Torej, tiste, ki so v obliki živali so običajno v podobi določene živali – skenirajo,
pregledujejo prav tiste, ki so iste vrste.
Kot bi dejali, na primer – sedaj se Bom nekako zmislil – plovila, ki so v obliki medvedov ali ki
nosijo simbol medveda, pregledujejo vse vrste živali ali vse duše, energije, ki so bile
povezane z medvedom.
Ker so nekatere živali utelešene drugje – nekoč so lahko bili v podobi medveda, pa so sedaj
lahko v podobi česar koli pomeni, da se sledi njeni energiji, kje se je porodila. In tako se
označuje in popisuje vsako bitje.
Zakaj je toliko potrebno nameniti energije v vsakem delčku?
Ker, dokler so bitja shranjena ali spravljena v živih strukturah živih bitij, imajo možnost
spremembe programa.
Torej, tisti, ki sodelujejo s takšnimi bitji, točno preko aparatov, preko misli, preko čustev,
preko dejanj, iz plovila usmerijo svoje energije točno v duhá znotraj bitja ali znotraj
posameznika, mu dajo na površje tisto, kar je najtežje in se zmore preoblikovati zapis.
Tako kot pri ljudeh, kjer točno veste, da se spreminja zapis samo dokler ste živi in gibljivi.
Ko izstopite iz žive gmote, ste samo še spomin, se vrtite le še po spominu.
Zato je izjemno pomembno, da ko se povežemo na živo bitje, da iz njega izbezamo tisto,
kar sodi nekam in da mu damo možnost in priložnost, da vsak duh, vsaka energija, vsak
spomin ali vsaka podoba za trenutek zaživi, se jo pretehta in se jo nekako rangira, postavi
in usmeri.
Če uspe ta energija transformirati svojo misel v Čisto misel, v Čisti namen – ne sovraštva!,
pomeni, da se bo tudi kasneje, ko bo prišlo do spajanja vsegá, se bo tudi spojila na čisti
zmesi.
To pomeni, da, tako kot je človek dejansko sestavljen iz večih različnih bitij, iz večih različnih
življenj, tako iz rastlin kot tudi iz živali, kot tudi iz mnogo vsegá, pomeni, da bo vsak delež šel
v svojo gmoto.
Mi želimo sestaviti novo civilizacijo Prvobita. Torej, vsak bo šel kot Čista človeška rasa v
Čisto gmoto. Torej, kasneje se bo vse sestavljalo, ampak Bomo imeli dosti manj dela, če
naredimo to tukaj, kot če delamo to na poti ali pri Nas.
Če delamo tukaj, že takoj označimo, kateri delež pripada in je po nitih povezan na nosilni
delež.
Kot bi dejali, da deleži od medveda so dejansko že po niti povezana na nosilca medveda. In
ko bo nosilec medveda, torej, če odnesemo, na primeru enega medveda, bo za seboj odnesel
iz posameznih živali ali celo iz ljudi, deleže svojega dela čistega medveda in bo po nitih, tako,
kot bi za seboj vlekel entitete ali deleže, k sebi privlekel ali na sebe, v svojo avro, vpete vse
energije, ki mu bodo omogočile sestaviti eno čisto vrsto.
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Torej, medved, ki ga imamo, na primer iz vaše strani, je ravno tako sestavljen iz vsegá. Ker
lahko je bil prej ptica, lahko je bil kot žival neke druge vrste, pomeni, da vse potem
razstavljamo in sestavimo čisto vrsto.
Zakaj je to zelo pomembno?
Ker, ko je čista energija, se pravi, čista vrsta, čista rasa ali čista skupnost, ni nerganja, ni
zlobnega komentiranja, ni bojevanja znotraj sebe dobrega ali slabega, ker se preprosto vse
zlije v eno celoto in taka žival postane plod miroljubnega življenja.
Ne bo napadalen, ker ne bo imel strahu, ker ne bo imel spomina, da ga je nekdo ugonobil,
ampak bo sprejemal vse skupaj v miru in harmoniji.
Vrnimo se korak nazaj.
Torej, ko na nebu opazujete strukture živali, na primer medvedov, boste tako lahko ločili
katera plovila so v delu za medvede ali za druge vrste. To je zelo pomembno! Ker na ta
način vi točno vidite, kam kdo paše, kaj kdo dela.
PLOVILA V OBLIKI KROŽNIKOV
Gremo korak nazaj!
Imate plovila, torej, ki so v različnih podobah. To Smo razdelali.
To so plovila, ki delajo za točno določene živali ali za točno čiste energije, ki jih kasneje
sestavljajo.
Na drugi strani imate veliko plovil, ki so v obliki krožnikov, ki so povoskani, okrogli ali rahlo
ovalnih oblik. To so skenerji.
To so civilizacije ali prebivalci, ki skenirajo in pripravljajo in prenašajo informacije iz enega
centra v drugi center.
To pomeni, da so tisti, ki nabirajo dejansko informacije od rastlin pa vse do človeka. Koliko
muh imate tukaj!? To pomeni, da – Nekdo ne mara muh – ampak, kakorkoli že!
To pomeni, da v temu centru, v temu sklopu, krožniki, ki so ovalni, so pripravljeni za
pobiranje in prenos.
Preko takšnih krožnikov – globljih, širših ali ožjih, se bo prenašalo človeka.
Torej, to so tisti prebivalci znotraj, ki pripravljajo predhodno pogajanja, predstavitve kdo,
kaj in zakaj. In največ ljudstva, človeštva se bo prenašalo prav po teh »navideznih«
krožnikih. Kot jajčki, ki so nekako gladko poznani.
Plovila, ki jih imate kot ozka, dolga, kot velike, velike ladje, ki plujejo po morju so
transporti za živali, rastline, morda le deloma za kakšnega človeka.
Ampak, to so namenjeni transporti za prenos vsegá, kar sodi k posamezniku.
Na teh plovnih mestih ali na plovilih, ki so nekako tako kot dolge ladje, kot velike ladje, kot
izgledajo kot dolgi Titaniki, so prostori za prenos vsega, kar je živega, tudi za prenos
materialnega, dobrin posameznika, ki bo kar koli prenašal.
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To ne pomeni, da bo človek pogledal na to, kaj bo prenesel za sebe, ampak to pomeni, da
bomo na teh plovilih prenašali tudi hrano za tiste živali, ki bodo imele tudi posledično
prenos vrste in še marsikaj.
Kadar vidite plovila, ki so ozka in povoskana in so tako dolga, preko celega mesta, so to
tako kot strojnice. Znotraj bi dejalo, da izgleda tako kot vojaška plovna raketa. Pa ni plovna
raketa! Znotraj je tako kot prostor za prostorom, kjer se secira semena. Semena!
Zunaj, na teh nivojih, ki so povoskani, gladki, kot bi jih pobrusili, se v nekemu trenutku
spustijo živali in zatkejo in spremenijo ali zakrijejo obliko. Oni skrbijo za semena!
Kadar nad seboj opazite oblake, »oblake«, saj sedaj vemó o čem govorimo!, ki so v različnih
oblikah – tako kot puščice, tako kot nekakšne letalonosilke ali kaj takega – to so varovala!
To so, tako kot bi dejali, Naše vojne bojevniške ladje, ki skrbijo za Našo varnost ali za Naše
varovanje. Za varovanje ali vojska – kako naj se drugače prenesem?, ki je v primeru, da bo
človek napadel Nas, udarili po njem! To je dejstvo! Zato imamo te.
Ko vidite nekako živali kot so dinozavri, v obliki dinozavrov, v obliki zmajev, se pravi, so to
dejansko plovila, ki izražajo civilizacije, ki so delale prvobitna, nekakšne prvobitne
prebivalce, ki so nekoč že živeli na Zemlji in so obtičali, ali v etru ali v vodi.
To so prebivalci, ki bodo in ki nabirajo dejansko tisto, kar je v vodi.
Globoko v vodni globini, v morju, imate še mnogo živali, ki ohranjajo svojo prvobitnost.
Pod nivojem gladine Zemlje, v vodi, pa so prostori in vhodi za tuje civilizacije, ki živijo
deloma, le deloma v simbiozi z vami. Predvsem v simbiozi z živalmi in ki zelo redkokdaj
izstopajo izpod vode ali skorje Zemlje na površje.
Zato včasih opazite, da kakšna plovila preprosto se potopijo kar v vodo in se skrijejo
nekam v globino.
Ampak, morate ločiti!
Plovila, ki jih je naredil človek ali ki jih je pridobil človek, ker je prodal zemljo, ali
zabarantal zrak ali zabarantal določeno vrsto prostora, kraja ali dežele, so v zameno
določeni ljudje, ki so na določenih pozicijah, dobili približno odpadno znanje, ki so ga
obnovili, nadgradili in iz njega naredili plovila, ki jih uporabljajo kot neka približna plovna,
napadalna mesta ali raziskovalna premična enota, ki se premika nad vami.
V vaših očeh boste včasih imeli težave, katera plovila so Naša in katera niso Naša! Torej vaša,
kot iz strani človeka.
Tista, katera so temno obarvana so iz strani človeka! Tista, ki so prosojna in dimna so Naša.
Zelo preprosto!
Tista, ki so prosojna in dimna, so miroljubna.
Tista, ki imajo nadzvočne efekte, ropočejo in brnijo, so vaša.
Mi Smo uspeli priti sem brez, da bi kogarkoli zmotili in da kogarkoli motimo ali zmotimo v
temu življenju.
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Torej, to je razlika, da boste lažje nekako ločili NLP-je iz strani človeka in Tistih, ki Smo prešli,
da Bomo pobrali, kar bo prešlo za Nami, da Bomo lahko reševali ali obdržali živo vrsto vsega,
kar tukaj imate ali do sedaj še poznate.
Bodite pozorni!
Ko boste opazovali »oblake«, boste na oblakih dejansko videvali Bitja, tudi v obliki
človeka, vendar bistveno višja, večja.
Vsi krožniki ali plovila, ki so odprta, so dejansko razprta, kar pomeni, da so tako kot odprti
krožniki različnih oblik in na njih so prebivalci.
Ti krožniki ali plovila se medsebojno narivajo ali pokrijejo in se tudi skrijejo. To pomeni, da
je skrajni čas, DA PRIČNETE VIDEVATI RESNIČNO STANJE, kdo je nad vami!
Trenutno nad vami podaja roko človek, ki želi iz vas narediti robota.
Mi tega ne podpiramo, ker Mi želimo obdržati čisto človeško ljubezen, ki jo kot človek imate
v sebi.
Človek namreč priznava Boga, pripada Izvoru, časti in spoštuje.
Robot nikoli ne spoštuje! Zlo, Tema nikoli ne spoštuje! Ona samo vzame, jemlje in si pridrži
pravico in lastnini tistega, ki pristopa.
Zato bodite zelo pozorni!
NAM je v interesu obdržati človeško vrsto.
Mi Bomo še nekaj kratkega časa tukaj, kjer Bomo dejansko označevali, popisovali,
pregledovali in pripravljali različne notranjosti.
Zato znate zaznati, tu in tam, kot da bi kdo od posameznikov v sebi začutil prijetno toploto.
To ni znak strahu. To je znak, da vam je Nekdo označil nekaj, da imate nekaj lepega, nekaj
dobrega in da v vas se shranjuje tisto, kar je za naprej.
Zaznali boste mnogokrat prijetno toploto, ki se bo, tako kot pojavila iz nič.
Enaki proces, kot Smo ga nekako opevali pri živalih, kot pri medvedu, se bo dogajal in se
dogaja tudi pri človeku.
Ker je človek sestavljen in je živa vrsta, ima v sebi vse energije, ki jih je nekako shranil v
sebi skozi hrano, skozi lastninjenje živali ali skozi poboje živali, ki jih je lahko opravil
predhodno za preživetja ali še globlje nazaj, skozi različna življenja, ko je vzgajal različno
vrsto.
In vam moram prišepniti, da tisti ljudje, ki so vzgajali živali in jih tudi prodali naprej ali
zabarantali za hrano, se vedno postavi tehtanje: ali je izživljanje ali je hrana?
Kadar je posameznik z iskrenim namenom preživeti vzel živali življenje, se to ne šteje tako
kot slabo! Ampak se pogleda naprej, kam je šla ta žival in koliko dobrega je kot hrana
naredila. Tako se dela tehtanje!
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In tako se v človeku »pretenkava« ali prestavlja tisto, kar ima morda v okostju, morda v
popotovanju kot energiji avre, ali notranjega jedra ali česarkoli drugega.
TEHNIKA: KAKO SE POVEZATI Z NOSILCEM PLOVILA V OBLAKIH (posnetek 1:10:54)
Jaz bi vam dejansko svetoval:
Kadar opazite oziroma se osredotočate na »oblake« ali na plovila, vam bo vedno oko
pokazalo Nekoga, na ali kot senca na nekem »oblačku«.
Ko opazite to, boste točno videli, da se oko ustavi na neki točki, na nekemu oblačku ali
plovilu.
Če boste čisto nagonsko sledili temu toku boste videli, da se boste vedno osredotočili na
glavnega ali na nosilca, ki vodi plovilo. In proces je zopet enak!
Tako kot pri sončni svetlobi, kot Smo dejali na soncu, enak proces naredite za plovilo.
Ko bo enkrat kristal za plovilo ali sonca ali ta pot postavljena s sončno energijo, jo enako
postavite tudi za, ali za živalske »oblačke« ali prenos energije ali plovila, kot tudi za vse
ostale. Prav osredotočite se na to!
Kajti, ko enkrat naredite pot, se vam bo signal kot kristal, se bo krepil in širil.
Bodite pozorni!
Ko boste enkrat aktivirali na določeno civilizacijo to
pot, se pravi diha, vdih do višine nosu in potem ta
prenos, prereza navzdol, se pravi to pot, da ne Bom
zopet ponavljal, boste začutili samo sestavljanje
kristala na sebi ali ob sebi.
Zaznali boste kot, da kristal dobiva na moči.
In ko boste v nekaj dnevih postavljali to aktivacijo, bo kristal potem samo oddajal signal in
se boste lahko direktno povezovali z vsakim delčkom Središčnega Bitja, ki vodi določeno
plovilo, pa če je to samo eden na plovilu ali več tisoče Bitij na plovilu, boste vedno ubrali
pravo pot, pravo smer.
Tako boste sčasoma, v nekaj dnevih ali pričeli INTENZIVNO ustvarjati močno vez s
civilizacijami.
In tako boste postavili jasen cilj, da ste to, kar ste: da ste zreli, da ste modri, da ste
spoštljivi in da oddate signal, da želite biti opaženi in nepozabljeni.
To je najbolj pomembno!
Nepozabljeni! Da želite, da se obdržite v življenju, da se obdržite v premiku.
In vsi tisti, ki bodo imeli aktivirano to pot, bodo zagotovo tudi tisti, ki bodo kasneje hoteli
prehajati in se bodo odločali za premik zapustitve in selitve na enega izmed 26-ih planetov,
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kjer bodo lahko nadaljevali ali boste lahko nadaljevali življenje, kot Smo ga že v
predhodnih predavanjih tudi odpirali, opevali in tolmačili.
V času noči znate mnogokrat zaznati ta kristal. Ta kristal bo vedno bolj intenziven, vedno
bolj gost, vedno bolj kompakten.
Enaka aktivacija, kot se je delala v času Atlantide, se bo odzvanjala tudi pri vas. Zato vsi
tisti, ki so ali ste bili nekoč v povezavi s katerim koli deležem Atlantide, ne drugih vrst,
ampak izključno Atlantide ali tistega obdobja in ste delali že v povezavi s svojimi
civilizacijami ali tujimi civilizacijami, kakorkoli obračam Besede, jih pravilno postavim, boste
počasi aktivirali svojo moč, svoje znanje, svoje védenje in svojo modrost.
To je izjemno pomembno, ker s tem boste našli sami sebe! S tem boste dojeli kdo ste, kaj
ste. In s tem boste čutili, da pripadate in da ste slišani točno tam, od koder ste tudi
prehajali.
Saj veste, ko se začetek in konec položita, se dejansko odpirajo vrata prehoda za naprej.
In če dobro opazite boste videli, da človek, »človek«, želi ujeti dušo sočloveka.
Zakaj?
Preprosto zato, ker so duše pripravljene na večni odhod.
Ker vsi tisti, ki ste se postavili v to popotovanje zaključnega rojstva Zemlje, ste prišli do
točke modrosti ali do izživetja, da ste izpolnili vse te svoje naloge, da ste si na začetku
svojega popotovanja, ko ste se spustili v eter Zemlje zaobljubili, da boste dojeli in obdržali
védenja kdo ste, kaj ste in zakaj ste. In takrat se bo začetek in konec pokril in se bo zopet
odprl portal, vrata, prehod ali izpust.
Kajti, ko civilizacija pride do točke, da prične rušiti sama sebe in izgubi vse, kar je naredila ali
nadgradila, se pričenja novi prostor novega preoblikovanja. Zato so skozi zgodovino
civilizacije izginjale, ker so se premaknile drugam.
Ko človek ali je kot človek zmogel presežti sam sebe v zavedanju in dojemanju, je čas za
vrnitev domov. Zato so skozi zgodovino mnoge civilizacije preprosto izginile, se vrnile in
pretočile. Zakaj?
Ker so v zaključnih obdobjih sodelovale s civilizacijami, ki so prihajale do njih, pred njih. In
tako se je za njimi potopilo mesto, potopila zemlja. Zato je Atlantida, ki je pokrivala več,
kako bi dejal?, tretjine Zemlje, preprosto sebe potopila.
In to pomeni, da je tedanja civilizacija prišla do razvoja, do prehoda sama sebe. In takrat se
je ustavil razvoj in je šla energija nazaj.
Enako fazo ste prišli in dospeli tudi sedaj.
Tako, da, mnogokrat v teh obdobjih vašega življenja je prihajalo do vesoljnega potopa. Tako
ste ga imenovali! Ali pa, ko se Zemlja odpira, razpira in se v vodovju potaplja.
Enako se je pričelo dogajati tudi pri vas.
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Zato bodite pozorni!
Čas je, da sledite sami sebi, da sledite svojemu občutku. Da ste budni in ne sledite sistemu,
ampak sebi! Vi ste ta sistem. Vi ste tisti, ki imate moč v sebi, ker imate ljubezen, imate
čustva, ki jih roboti nimajo.
Imate Ljubezen, ki je najmočnejša energija, ki vlada Vesolju. In samo Ljubezen dela čudeže
med vsemi vami.
Zato se ne obračajte od ljubezni proč, ampak sprejmite Ljubezen kot Najvišjo Božjo
Energijo, kot sliko odseva, kaj je tisto, kar vas ljubi in vam daje moč.
Sedaj se Bom poslovil in vam želim še naprej en res lep in lušten dan.
Lepo, lepo pozdravljeni.
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