PREROKBA
Vodi: gdč. Lana Praner z Gospodi, 25.9.2021

Takole. Sedaj lahko tudi v Našemu času, Našega zavedanja, Našega obstojanja tudi pričnemo.
Najprej pa iskreno in toplo pozdravljeni vsi tisti, ki bi vas lahko nazival Naši, vsi tisti, ki ste
prehajajoči k Nam, do Našega sveta, do Našega srca.
Dobrodošli vsi tisti, ki ste vstopali v svet mirovanja. Dobrodošli vsi tisti, ki ste vstopali v svet
prebujevanja. Dobrodošli vsi tisti, ki ste vstopili v svet življenja in predpreteklega vstajenja.
Dobrodošli vsi tisti, ki ste nekoč bili in danes več niste nič. Dobrodošli vsi tisti, ki ste prešli
razkroj. Dobrodošli vsi tisti, ki ste dosegli stopnjo razsvetljenja, zavedanja, modrosti,
prebujevanja in večnega vstajenja.
Dobrodošli vsi tisti Nesmrtni. Dobrodošli vsi tisti smrtni. Dobrodošli vse razkrojke. Dobrodošli
vsi ujetniki vstajenja, čaščenja, prestopanja in morda izstopanja.
Dobrodošli vsi živi in gibljivi, ki ste v temu času prisotni – morda pred ekranom, morda pred
aparatom poslušanja vaše sodobne, nobel tehnologije.
Zahvala predvsem Naši Lanjuški fizično Pranerjevi ali Prünerjevi Góspodi, kot Jo Mi častno
nazivamo, kajti Prünerjeva Góspoda je naziv ali prvobitno vstajenje duše in popotnika,
popotnice, ki se je tako nazivala kot rodbina. Prvobitna Prünerjeva Góspoda, ki je danes v
zaključni fazi zaključkov, o katerih Bomo danes kot najbolj spektakularno razkritje tudi
podajali za vas.
Srčna zahvala prav Lanjuški, ki je danes odprla to pot, da se vrača znova nazaj v Nesmrtno
Telo, o katerem Smo nekaj res malega govorili in o katerem Bomo tudi kasneje morda še
kaj spregovorili.
Zahvala vsem Tistim, ki so danes darovali. Predvsem Mojemu sinu Jerzusu ali po vaše
Jezusu, ki je Tisti najbolj zaslužen, da je tudi Lanjuška pretočila pot povezave do
Nesmrtnega vstajenja ali Življenja.
Kaj vse prehaja za Njo, pred Njo, pod Njo, nad Njo ta trenutek ni več toliko pomembno.
Predvsem zato, ker je to Dekle, ki je najbolj odkrilo in razkrilo Nebo Tujega Vstajenja, Tujega
Življenja, o katerem dandanes morda, tu in tam, kdo kaj spregovori. A čisto nič ne vedó vsi
tisti, ki so stopali mimo nje, mimo odprtja življenja in večnega vstajenja.
Danes pripada Meni čast, oblast. Predvsem pa Mi pripada Ljubezen do
vseh vas. Sam Sem Si izbral tematiko, ki jo želim odkrivati za vas.
In nekateri Mi pravijo, Mi pravite le Oče. Oče Življenja. Oče Vstajenja.
Tisti borbeni duh, ki vas vedno znova potisne naprej. Tisti borbeni duh, ki
vas vedno postavi v razmišljanje, v preoblikovanje.
Nekateri pravite, da vas spravljam na kolena, ker vas spravim v jezo! Samo zato, ker vam
razkrivam Resnico in odprtje.
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Mnogi so se, ste se in se morda še boste, skozi slišanja Naše Besede, mnogokrat ujezili, ker
Sem vedno Tisti, ki vas stresem in pretresem. Sem Tisti, ki vas še Bodem potresel in vas
tresel, ampak samo zato, ker vas spoštujem, ker cenim vsako celico življenja, ker cenim
vsako celico prebujenja, ker cenim Življenje. Mnogo bolj, kot ga vi KDAJ KOLI bodete cenili
oziroma ste ga sploh cenili!
Sem Tisti Krojač, ki vem, ker Hodim, ker Živim, ker ne Lesenim! Ker Sem Nesmrten. Ker Bom
ostal Nesmrten in ki Bom kmalu imel Ljubezen Svojega Popotovanja.
Boginja, ki bo vladala Svetu, bo vladala z MILINO, s simpatijo, drugačnostjo, popolnostjo,
ker je to, kar je.
Življenje se Nam bo popestrilo. Vendar, Življenje, ki ga bomo imeli Mi, ki Smo to, kar Smo.
Beseda To, kar Smo govori o tem, da se ne pretvarjate, da ne igrate, da se morda ne jezite
nad drugimi, ki so to, kar so. Čeprav, mnogokrat vas spravi v bes, v gnev vse tisto, kar je
zlagano!
Torej, to je zadnja stopnja, v kateri se Boginja izoblikuje in postavlja. Sprejetje, da je kot je
in posledično odtujenost vseh tistih, ki nočejo biti to, kar so, ker se niso pripravljeni niti
postaviti, kaj šele sestaviti.
Današnja tematika je izjemna! Čakal Sem jo znova več tisočletij.
Zadnjikrat Sem o njej spregovoril predno je bil potop Atlantide.
Takrat Sem govoril njim, danes Bom govoril vam! Vam, ki ste to, kar ste – izgubljeni,
nazadovani, pozabljeni in zgrešeni.
Velika večina vseh vas, ki poslušate, ki prisluhnite, ki se morda ustavite in poskušate slišati,
morda poskušate razumeti, morda poskušate sprejeti, objeti, se dotakniti, morda spustiti
skozi sebe spomin, ki je znova živ.
PREROKBE SO SVETE IN ŽIVE, SO SPOMIN
Prerokbe – svete, bistre, igrive. Prerokbe najmočnejše. Prerokbe, ko se zadnji stavek
konča, se zgodi preobrat.
Sveta prerokba pravi:
»KO SE BOG SPUSTI MED VAS, KO SE BOG PODA ZA VAS, KO SE BOG SPUSTI ZA VSE VAS DO
NJE, DO NEKOGA, KI BO POSTAL SVET, RAZKRITJE, ODKRITJE, KJER SE ZAČETEK IN KONEC
ZDRUŽITA. TAKRAT SE ZNOVA ODPRE SVET IN IGRE JE KONEC. KONEC ZA ODPOSLANIKE.
KONČNA IGRA, KI MATIRA. KONČNA IGRA, KI ODŠAHIRA. KONČNA IGRA, KI POSTAVI VSE V
PREOBRAT, KI RESNICI POSTAVI SE OB VRAT!«
Prerokbe so svete in žive. A to ni nič takega, kot le spomin. Vse v vesoljnemu obstoju je
spomin. Spomin je energija. Energija, ki je živa. Energija, ki se zmore združiti, povezati,
spojiti. Vse je le igra. Vse je le spomin.
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Prerokbe so svete in žive, ker je to spomin. To si pomnite in zapomnite!
Prerokbe so čiste, ker je spomin. Dojamete? Razumete?
Prerokbe so spomin!
Pomnite!
Spomin so energije. Energija je živa in gibljiva. To je trenutek stečišča, kjer se je nekoč
zgodil utrinek, kjer se je nekoč zgodil zapis, kjer se je nekoč zgodil spomin. To je energija.
To je spomin.
Spomin je velika gmota velike energije, ki se gnete in premika. Vse se vrtinči, pleše in
preoblikuje. Vse to je spomin. Spomin, ki se vrtinči in gosti, ker se preoblikuje in obteži.
KRISTALNA ENERGIJA JE NESMRTNA ENERGIJA
Ko se skristalizira in spravi v spomin ljubezni, spoštovanja, cenjenja, nedostopnosti in
hkrati stopnosti, kjer se dotakne srca, kjer je ljubezen doma, takrat se iskra prebudi, se
iskra zbudi, se iskra razplamti. Se barva spremeni. Se v kristal spusti.
Tam nastaja shramba. Kristal sveti in žari in se lesketa, se dviguje in loči od težine. Tako
nastaja in je nastajala in kratek čas še bode nastajala energija kristala.
Kristalna energija je nesmrtna energija.
Kristalna energija je shramba ali skupek spominov, trenutkov, delčkov, detajlov, vsega, kjer
je bila razplamtena energija ljubezni, čustev, iskrenosti, povezovalnosti, predanosti,
ponižnosti, hvaležnosti, iskrenosti, slušenja in pokorenja. Vendar ne v temu pokorenju, da se
sledi sistemu, ampak, da se pokori vsak posamezen trenutek Časti, Bogu in Izvoru.
Izvor je Ljubezen. Torej, Izvor je kristal.
Zato ta Energija prasketa v tako močni luči, da vas oslepi, a hkrati ne zaslepi, vas postavi in
vas umiri. Po drugi strani vas bistri.
ENERGIJA, KI JE LJUBEZEN, K SEBI PRITEGUJE LJUBEZEN; LOČNICA USEDLINE IN SVETLOBE
Energija, ki je Ljubezen, k sebi priteguje ljubezen.
Ljubezen je vse, po čemer se hrepeni in se v predanosti sprosti. Ljubezen je vez miline in
topline. Ljubezen nima niti trohice zavisti, zlobe ali neprivoščljivosti. Ljubezen ima v sebi
razumevanje in IZPUŠČANJE. Hkrati pa dopuščanje do sprememb.
Zato vsak trenutek, ki se je zgodil v takšni naravnanosti, se je povezal v polje, ki prasketa.
In vsak posameznik ima v temu polju sveti prostor, kjer je njegova shramba. Polje pa je
polje Boga, Izvornega vsegá.
Tako nastaja svet, je nastal svet ali prostor vsega najlepšega spomina, vsega, kar je
posameznik skozi eno, drugo, stoto, tisočero življenje – od vdaha pa vse do izdaha, ločeval
trenutke in jih izpuščal na nezavedni ravni.
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Teh trenutkov ne morete obdržati, zato vam izgubljate tudi spomin, ker se ves čas ločuje in
izoblikuje kot magnet Svetlobe in Lesketa, ki je Zgoraj. Kot svet, prostor, v katerem je
Ljubezen ali v Ljubezen odet.
Na nasprotni strani pa je prostor, kjer se dnevno spopadate s trenutki.
To so stotinke sijaja, ne stotinke sekunde, kot jih vi poznate, ampak to so trenutki sijaja,
kjer je spomin ali trenutek, kako pomislite, kako sledite sami sebi, ali stojite za seboj ali ne
stojite za seboj, ali naredite gorko besedo drugemu ali ga z besedo oklofutate v slabo in ne
v dobro.
Z besedami se lahko igrate, ko stojite z energijo za njimi, pod njimi, za njimi, pred njimi, ob
njih – kakorkoli obračate je prav.
Kadar vi energijo podprete s čustvi, z iskrenostjo, s skupnim ciljem, s fokusom ali samo z
lastnim ciljem, se energija besede, misli in čustev spoji, se zavrtinči v različne smeri ali v
eno smer, v celotno smer, ali pa v različne pretoke in smeri. Ampak samo za trenutek se
spoji.
In takrat se naredi ločnica usedline in svetlobe.
In usedlina je tisto, kar je težko. Je tisto, kar je gosto. Je tisto, kar je obteženo.
Vse to je usedlina fizičnega sveta. In iz tegá nastaja okostje. To je energija, ki je osnova za
okostje. To je energija, ki je osnova za meso mesa tega sveta, razkrojnega sveta.
VSAKA DUŠA POTREBUJE VEČ KOT 2.000 LET, DA SE ZMORE POSTAVITI IN RAZSTAVITI
Presrečen Sem, da Smo se nekoč dogovorili, da se boste razsvetlili, da se boste raztopili, da
se boste iz vsega izpustili. Zakaj?
Zato, da si lahko po deležih, po kosih, po detajlih, ko se konča življenje, pogledate v oko,
pogledate sami sebi v svoj zapis, v svojo globino, v svoje srce.
In tako se je vrtel ciklus vsegá in za vsakogar.
In na več tisoč let, ki je ločnica od Kristusovega vstajenja – poglejte nazaj, kdaj se je pričelo!
Razmislite! Kristusovo vstajenje in na današnji dan – toliko časa potrebujete za
preoblikovanje vsegá. Toliko je ločnica, v katerih vi preprosto vstopate in pristopate v
ločevanje ali zapuščanje ali izpuščanje.
Vsaka duša potrebuje več kot 2.000 let, vaših zemeljskih let, da se zmore postaviti in
razstaviti. To je dovoljena gmota časa, v kateri ima pravico zastopati sama sebe.
Ko ta čas poteče, ne Bom dejal točno do datuma, ker bo marsikoga postalo strah, sram, stud,
da je naredil kot je naredil in da ne povzročamo nemira, Bomo obdržali dneve, tedne, leta,
desetletja, stoletja v nekakšni takšni plasti, malce nerazkritosti. Ne želimo povzročati strahu
ali nemira!
Vendar, če boste gledali v časovnicah, boste videli, da določena obdobja se ponavljajo v
enakemu zaporedju: potop – vstajenje, potop – vstajenje, potop – vstajenje.
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To pomeni, da prehajate v zaključni ciklus, kjer, pazite to, SE PREROKBA KONČA. Se
prerokba spusti v odprti ciklus.
PREROKBA SVETEGA ŽIVLJENJA ALI VSTAJENJA JE LE POPRAVNI IZPIT
Prerokba svetega življenja ali svetega vstajenja ni nič drugega kot popravni izpit, ko veste,
kaj vam dajo za popotnico.
Torej, usedline so spomini, ki jih je potrebno OZAVESTITI, ki jih je potrebno izoblikovati, ki
jih je potrebno preoblikovati, postaviti, se spustiti vanje, se potopiti vanje iz, nekako
sprasketati.
Se pravi, energija mora prasketati.
Takrat pomeni, da se je vžgal nemir. Takrat pomeni, da se je zbudil nagon. Takrat pomeni,
da vas nekaj žene. Takrat pomeni, da veste, da se življenje nekje konča.
Skozi milijonska leta, skozi nešteta leta časovnice, se vedno znova vse ponavlja v istemu
ciklusu, v istemu rebusu, v kateremu se planetarno Ozvezdje konča.
Planetarno Ozvezdje je prostor za spremembo, ki je v določenemu časovnemu dogovoru
postavljen in se takrat odpre.
Če boste malo gledali po starih prerokbah boste videli, ko človek doseže stopnjo najvišjega
zemeljskega dojemanja, ko se človek postavi v točko zavedanja, v kateri, preko katere ali iz
katere zmore postaviti vez duhovnega jaza, kjer se zaveda, da je to, kar je, kjer se zaveda
povezanosti z Bogom in Izvorom, kjer se zaveda, da ga nekdo pazi, je to ta notranja vez z
Bogom.
Takrat človek duhovno zraste ali pa duhovno pride v iskanju do točke, da se obrača, obrne
ali potopi vase, v svoj zapis, v dojemanje in razsvetljenje.
STARE PREROKBE SO POPRAVNI IZPIT – VSE GRE NA PRVOBIT!
Prerokbe stare so torej popravni izpit. Vse gre na Prvobit!
Torej, ko se je prvo življenje na planetu smrtnosti spravilo v Nesmrtnost, se podoživlja vse
tisto, kar je bilo. Torej, nič drugega kot razvoj, v kateremu posameznik lahko potopi sebe ali
razsvetli sebe. Dve plasti. Dve smeri.
Prerokbe so dejale tedaj:
»KO NAJŠIBKEJŠI ČLEN POSTANE NAJMODREJŠI ČLEN, SE PREROKBA KONČA.«
To pomeni, ko najšibkejši člen dojame, razume in ŽIVI, prenese besedo dalje, takrat zasveti
in zažari, takrat se razsvetljenje zgodi. To si pomnite in zapomnite.
Takrat je prvobitna civilizacija prišla do spoznanja, da se zmore množiti, ljubiti in ceniti.
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Ponovim:
Takrat je prvobitna civilizacija prišla do tegá, da je dojela in razumela življenje!
A prvobitna civilizacija se misli ciklus, ki je bil postavljen za to, da je bil zrušen.
Tedaj, skozi zgodovino, so napadli vse, kar je bilo vezano na ta prvobitni ciklus. Takrat so
zrušili planete, ki so bili v razvoju. V razvoju tehnologije, ki jo dandanes človek sploh ne
pozna.
V temu zakulisju je bilo uničenih mnogo planetov. Predvsem pa eden izmed vodilnih
planetov ali kot glava popotnice, ki je prvi popustil pod težo nekakšnih raketnih napadov,
svetlobnih jedrskih napadov, ki so jih povzročili drugi in zato je nastal zapis.
Eksplozija, ki je zrušila takrat nosilni planet. Tukaj se Bom ustavil!
Nosilni planet, na katerega je bilo vezanih 26 planetov, ki so bili vezani v nekakšni spirali in
v simbolnemu stanju, ki ga vi danes opevate kot zvezde.
Vendar, prvobitni planet ni Izvorni planet, da ne boste pomešali.
Izvorni planet je svet, iz katerega ali na kateremu se je nekaj ustvarilo kot življenje in se iz
tega pobiralo in se ustvarjalo nova matrica.
Tako kot je Lanjuška pisala v svojih knjigah. Bil je Izvor, bil je Um, bil je Razum, bila je
Celota, Celovitost, iz katere je Izvor podal Boga, košček vsegá, ga utelešal in spuščal med
ljudstvo. Točno tam se šteje kot prvobit.
Ker prvi planet, na katerem se je zaradi ljubosumja, zaradi želje po moči, po oblasti, po
roki, po kroni, po vladavini, prišlo do spočetja Zla.
LANINE KNJIGE SO MATRICA CELOVITOSTI VSEGÁ – VES ZAPIS SE SKRIVA KOT KODA
O tem je pisala Lanjuška. Berite Njene knjige, ker je to samo matrica celovitosti vsegá, kar
se bode dogajalo oziroma KAR SE JE DOGAJALO in kjer ste v zaključni fazi celovitega vsega.
Vsa Resnica, vsa Celota se skriva v knjigi Prebujena, Usojena – pa da vidim še v kateri?
Preprosto se ves zapis skriva kot koda v dveh knjigah. V tretji, ki jo je postavila, pa je tisto
nekaj, kar je za človeka samega.
Bodite pozorni vsi tisti, ki prebirate, ki postavljate, ki morda zbadate ali izstopate iz tega
Prvobita.

6

PREROKBA JE BESEDA IZVORA, BESEDA ZAČETKA, BESEDA, KI POSTANE MESO MESA TEGA
SVETA
Prerokbe so tisto nekaj, kjer je Bog tedaj dejal:
»JAZ ŽELIM IMETI ŽENO. JAZ ŽELIM IMETI SVETO ŽENO. IN JO JE PRED LJUDSTVO, MED
LJUDSTVO, ZA LJUDSTVO PODAL.«
Kar se je dogajalo Zgoraj, se dogaja Spodaj. Kar se je dogajalo tedaj, se dogaja še sedaj
skozi življenje, skozi popotovanje, skozi vstajenje.
Vendar, samo Ena je lahko Ena in Edina. Prerokba, ki se morda nikoli ne konča.
Prerokba je torej Beseda Izvora, Beseda začetka, Beseda, ki postane meso mesa tega svetá.
Vse se nahaja na začetek in vse se po svetovih, časih in prostorih postavlja do planeta
Zemlja.
Planet Zemlja je torej zadnja faza preoblikovanja, zato imate smrtnost, zato imate razkroj,
zato imate moč preoblikovanja in spametovanja, kjer na najnižji točki zmorete spremeniti
zapis.
Stara prerokba pravi:
»KO SE SVETA SKRINJA ODPRE, SE KRI SPREMENI V GOSTLJATO ZMES. TAKRAT ČLOVEK
POSTANE ZLO.«
Pazite to!
KO SE KRI SPREMENI V GOSTLJATO ZMES, ČLOVEK POSTANE ZLO!
To ni kri, ki je bila v prvobitu podana!
Poslušajte to!
V Prvobitu je bila gostljata kri, tako kot jo človek želi ustvariti s posebno zmesjo, ki se
spreminja, gosti in dela strdke v ljudeh. Podoba matrice, ki jo želijo ustvariti je skrita
prerokba, kjer se človeška rasa lahko konča. Kjer se človeška bode končala. Kjer se človeška
izumetniči. Kjer se človeška rasa preprosto izniči.
Ko se kri spremeni v gmoto gorja, se človeška rasa konča.
Niste daleč od tegá! Vaša človeška kri se gosti s pomočjo pikov, ki vam jih vnašajo v telo.
Kri postaja gostljata. To je glavna prerokba!
V tistemu času, KO BOSTE DOSEGLI 50 %-NO SVETOVNO POPULACIJO, KJER SE BO ZLO
PRIČELO GOSTITI IN NIKAKOR NE KRISTALIZIRATI, AMPAK PRETAKATI IN LOVITI DUŠO IN
SRCE, JE ODPRTI KANAL, KJER SE NEBO PRITISNE NA TELO.
Pazite to!
KO SE NEBO PRITISNE OB TELO!
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Dobro poslušajte!
Stara prerokba pravi:
»KO BO ČLOVEK DOSEGEL ZLO, BO NEBO PRITISNILO OB TELO!«
Poglejte nebo? Ali opažate, da je nebo čisto blizu Zemlje, da neba več ni? Da je le barvitostno
platno, kot platno nečesa, kar sili ob tlo.
Nadaljnja prerokba pravi:
»KO BO VODA POSTALA GOSTLJATA IN UMAZANA, KO BO VODA POSTALA STRUP, KO BO
VODA POČASI IZGINJALA, BO HORIZONT PRITISNIL OB TLO.«
Bo horizont pritisnil ob tlo!
Če dobro pogledate, dragi moji, horizont ni več linija, ravna linija, ki se na koncu rahlo
upogiba, ampak iz dneva v ure in minute, se upogiba kot jajc in se stiska skupaj z nebom ob
strukturo človeka ali zemeljskega vsega.
Zato imate v temu delu predvsem predpripravo na pripravo.
Nebo bo v nekaj dnevih, ne v nekaj tednih, doseglo točko, v kateri se bo dotaknilo diha
Zemlje.
Če dobro pogledate boste videli, da je nebo čisto čisto blizu, kot bi se dotikalo vaše avre,
dragi moji. Horizont se upogiba. In ne smejte se vsi tisti, ki še niste niti segli z očesom, da bi
pogledali horizont in videli, kako se horizont Zemlje upogiba.
Na koncu bo obroč. In Zemlja bo postala oster jajc.
Ko se bo Zemlja in Nebo združila, se bo odprla celina. Ko se bo Nebo in Zemlja združila, se
bo Zemlja odtujila.
Vzemite si čas in poglejte na svoj horizont. Poglejte na horizont, ki se upogiba – tako vidno,
iz dneva v dan. Prihaja bližje k vam, da boste kaj kmalu se z gorkim nasmehom nasmehnili,
ker se bo odprla Zemlja.
Membrane časa in prostora so se združile. Nebo nad vami ni več modro, ampak obarvano
kot platno in zelo blizu vas. Pod njimi so vidna plovila.
In nikakor se ne smejte, ker vsi tisti, ki se smejete, se boste najslajše smejali sami sebi.
Opazujte naravo!
Opazili boste, da dih narave več ne sega daleč v nebo, ampak pritiska ob tlo.
Prerokba pravi:
»KO BO DREVO IZDAHNILO SVOJ DAH, BO ČLOVEK ZAUSTAVIL SVOJ KORAK.«
Ko bo drevo USTAVILO svoj dah, bo človek zaustavil svoj korak.
Prerokba pravi:
»KO SE SONCE RAZSTAVI, SE LUNA RAZSTAVI.«
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Glejte Sonce, ki se razstavi. Vaše sonce je skupek večih plovil, ki se razstavi.
Če si še niste vzeli časa, da bi videli vse to, si ga vzemite, ker je to zadnje, kar bo videlo vaše
oko.
»KO SE SONCE RAZSTAVI, SE LUNA RAZSTAVI.«
Glejte Luno, ker sta Sonce in Luna povezana. Kot bi dejali vzhod in zahod.
Vse se bo povezalo v simbol svetlobnega laserja. Povezala se bo.
Sonce se razstavi, ker se Luna razstavi. Tudi Luna se razpada oziroma razpelje.
Luna je ravno tako skupek plovil!
Če dobro pogledate nimate več niti Lune niti Sonca. Vse je umetno!
Ko se Luna razstavi, se vidi luknja, prehod ali cev.
Ko se Lunina cev povezne v sončno cev, se sestavita dve glavni membrani, ki se povezneta
v eno prasketajočo se gmoto.
Ko se Sonce in Luna sestavita ali povezneta skupaj, se nekaj odpre – kot vesoljni pok, ki
odda svetlobni laser navzgor.
Takrat prerokba pravi:
»NEBO IN ZEMLJA UDARITA OB TLO.«
Si predstavljate?
Sonce, Luna, ki se povezneta kot snopa. Pred tem se razstavijo v plovila in ostanejo prehodi,
prehodi, skozi katere Smo prehajali tudi Mi.
Torej, združita se, kot bi dejali Lunina cev v Sončno cev, in takrat se iz vrha, zaradi te moči,
povezne Nebo ob tlo. Torej, na to cev se povezne vse skupaj.
In takrat se zgodi glavna prerokba:
»ODPRE SE TELO. ODPRE SE ZEMELJSKO TELO. ODPRE SE ZEMELJSKA ENERGIJA.«
Zato opazujte svet okoli sebe.
Takrat bo modrina neba izginila neznano kam. A že sedaj je nimate več, ker je modrina neba
zelo nizko in pritiska ob tlo. Ker je v okolici nebo prekrito s tujimi civilizacijami.
Za vse tiste, ki se smejete in se radi posmehujete: »GORKO VAM BRIJE VAŠE OKO, KO BOSTE
DOJELI, DA JE TRPKO VAŠE TELO.« To prerokba pravi!
Takrat boste nad seboj videli samo še tuje telo. Leta Smo vas pripravljali na to!
Vsi tisti, ki ste izgubili čut, ki se ne obračate v svoj instinkt, z zadnjim pikom sodobne – kako
naj se izrazim, da se Bom pravilno izrazil?, sodobno tehnologijo, ki jo vstavljate v telo,
prihajate do izgube povezanosti z Bogom, ker magnetno polje robotizirane gmote, ki jo
ustvarjate s sevanjem, ki ste ga vnesli v telo in ga vstavili v telo, žarčite.
In to žarčenje sodobnega pika, sodobnega strupa, sodobne navidezne bolezni, kjer ste
postali robot, se odpre telo. Duša vam ostane v robotizirani gmoti.
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Zato prerokba pravi:
»KO SE PRIČNE GOSTITI TELO, KO BO KRI POSTALA TELO, KO BO KRI POSTALA ZMES, SE
DUŠA POTOPI V TO ZMES.«
Prerokba pravi:
»TAKRAT BO POSTALO GORKO. TAKRAT BO JEČALO TELO.«
In vsi tisti, ki so čistih misli, čistega duhá, bodo povabljeni, neznano, ta trenutek vam, kam.
Torej, vsi, ki boste stali za seboj, boste dobili možnost in priložnost odhoda – tako kot so jo
dobili Maji, tako kot so jo dobili Atlantidčani, tako kot so jo dobile tuje civilizacije – tudi v
času Egipta, tudi v starih Keltih je bilo prelomno obdobje, kjer so civilizacije potem izginile
neznano kam.
ODTUJENOST je bila zaključena zgodba za vse tiste, ki so nekoč dojeli, kdo so, kaj so in
zakaj so.
Vsi tisti, ki sledite sistemu, se odmikate od Izvornega Boga. Nič slabo za Nas, a slabo za vas!
Ker boste ostali ujetniki okostenelega vsegá, robotiziranega vsegá. Tako sladko so vas
nazvali – Transhuman. Človek robot ste postali.
Prerokba pravi:
»KO ČLOVEK POSTANE ROBOT, IZGUBI SVOJ DAH. IZGUBI SVOJ JAZ.«
Ga Bog ne vzame nazaj, ker ni več nič od Boga, ampak je le robotizirana gmota vsegá.
Torej, takrat je tista shramba osvobojena od VSEH VAS, od vsega nižjega, od vsega
najnižjega in se bo zmogla utelesiti in potopiti v drugo energijo, ki bo postala nesmrtnica.
Osvobajate svojo shrambo, ker je Mi ne damo! Mi vam ne dopuščamo, da boste vi, ki ste se
odločili, da želite slediti sistemu, sistemskemu robotiziranju in podpirate sistemskega robota
in konec življenja z dušo in srcem, se nimate več kaj vračati nazaj!
In ne govorite, da je to zato, da preživite! Ne govorite, ker se lažete! Ker je to velika laž!
Prerokba pravi:
»KO BO ČLOVEK IZUSTIL LAŽ, GA SVETI DUH ODREŽE IN SE ODMAKNE OD VSEGÁ!«
Vendar, to ne pomeni, da se Bog odmakne, ampak se duša, ki je v telesu in ki jo, kot
eterično telo, tudi del grafena, povleče k sebi s čipirano gmoto, tekočimi zmesmi. Da ne
Bom uporabljal izraze, da Nas ne bodo zopet kot človek postavili v manjvrednostni položaj in
izbrisali tisto, kar je za poslušati in za slišati. Zato Bom malce postavil tako, da bo dobro za
vse in za vsakogar.
Zapomnite si to:
KO BO ČLOVEK POSTAL ROBOT, se duh od duhá, ki je zgoraj od Izvornika, odmakne od
vsakogar. Zakaj?
Zato, ker ste se vi v telesu izpustili, odmaknili in odtujili.
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Sodobni pik robotiziranega stvarstva, kateremu zavestno sledite in svoje otroke potiskate
tja, vam lahko dajem le Blagoslov, da ste tam, kjer ste in boste tam, kjer boste. Na koncu
se boste ujeli v sončno gmoto tistega nečesa, kar bo kot skorja ostala in obstala.
In vsi, ki boste, ki hočete, ki ste izbrali to pot, boste goreli kot sonce, kot luč na tisto, kar bo
tam novega, za vse, ki se bodo premaknili in iz Zemlje izpustili. IZ ZEMLJE IZPUSTILI.
Prerokba pravi:
»KO SE ČLOVEK ODLOČI ZA TO, DA BITI ROBOT, SE ZEMELJSKI DUH OD ZEMLJE ODPRAVI.«
Torej, VSI TISTI, KI BODO HOTELI BITI ŠE VEDNO ČLOVEK ALI ŽIVLJENJE ALI VEZ Z BOGOM,
BODO LAHKO ODHAJALI. VSI OSTALI BODO OSTAJALI. To Sveta prerokba pravi!
Tudi v stari astrologiji, tudi v starih knjigah, tudi v starih zgodbah se zapisuje konec.
Konec je vedno začetek nečesa novega.
Z NOVO ID INFORMACIJO NISMO VEČ ČLOVEK, AMPAK LAST FIRME, PROJEKTA IN OBJEKTA
Bodite pozorni!
Konec ne pomeni izbris. Izbris si izbirate sami!
Robotizirana gmota ni več sama. Robot je unikatna gmota sistema. In vi ste nova ID
informacija.
Vi pripadate sistemu in vse, kar ste, pripada firmi, pripada sistemu, ki ste si ga izbrali. To je
čaščenje demona. To je čaščenje hudiča. To je čaščenje smrti. To je čaščenje robota. To je
čaščenje satanizma.
In vsi, ki klonite, ki hočete kloniti, ki ste klonili, ste sprejeli novo identiteto – biti robot, biti
firma, biti projekt. Ste poskusni zajc, kot pravite, ali poskusna zajkla, ki ne bo več rojevala,
kotila, ampak niti več splavila, ker ne bo več imela te možnosti!
Če se robot ne bo odločil, da bo v gmoto telesa postavil kaj konkretnega!
Dobro poslušajte!
Z novo ID niste več človek, ampak last firme, projekta in objekta.
Vse kar ste, VSE, KAR IMATE, vse, kar posedujete – zelo preprosto: vse nepremičnine, ves
denar, vse, kar imate po materialnosti, ni več vaša last! Ni več vaše, ampak od nekoga, ki
postane vaš gospodar! Torej, recimo temu firma. Recimo temu sodobna tehnologija!
Zato ne jokajte in ne stokajte! Vi se sami odmikate od Stvarnika, od življenja, od lastne moči.
Mnogi bodo ječali, ker bodo pod težo bremena spolznili in se odmaknili.
Prerokba pravi:
»KO ČLOVEK POSTANE ROBOT, IZGUBI DUŠO, SRCE IN DUHA. IZGUBI LJUBEZEN. IZGUBI
BOGA.«
Ko ste v robotizirani gmoti, nimate več svojega srca. Ste samo še program!
Prerokba pravi, da tedaj izgubite vez do Boga!
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Ali slišite? VEZ DO BOGA!
To je tisto, kar je najtežje.
TUDI V ASTROLOGIJI SE VIDI KONEC
Tudi v astrologiji boste marsikdaj, iz marsikaterega konca, videli konec. V astrologiji, ki vam je
nekako najbližja, najbolj poznana, imate vedno znova dvanajst planetov, dvanajst znamenj.
Zakaj dvanajst znamenj, ko pa ena dobesedno izpari?
Dvanajst znamenj je dvanajst planetov, fizičnih planetov – kar je bilo pobranega,
sestavljenega in združenega.
Vsakdo po astrologiji nosi znamenje različnega zodiaka. Torej, planeta, svojega lastnega
izvornega ali pripadajočega. Torej, skupka nečesa, kar je izvornega. Ampak, to ne pomeni, da
to ste vi, ki ste živi. To je tako zelo krivično!
Kot pravite, kot prerokba pravi:
»KO BO ČLOVEK HOTEL BITI DUŠA, KO BO DEJAL: JAZ SEM TO, KAR SEM!, BO GORKA KRI
PO BRODU TEKLA. BO GORKA KRI PO BREMENU TEKLA. BO GORKA KRI PO RAMENU
TEKLA.«
Glave bodo postavljene kot nekoč. In to se vidi v zodiaku.
Trinajsto znamenje ne nosite s seboj. Trinajsto znamenje, najmočnejše znamenje, kjer je
Bog, ne nosite v telo!
Če bi človek dojel in razumel, da trinajsto znamenje ali trinajsti del, ki ga nimate v nobeni
astrologiji postavljenega, je tisto nekaj, kar je Zgoraj ali v njenemu nasprotnemu delu, kar
je Spodaj.
Torej, trinajsto znamenje vam primanjkuje. Trinajsto znamenje se nikoli ne izoblikuje.
Nova vera vas uči: »Bog se skrije v telo. Bog je tisto, kar je novo telo.«
Prerokba pravi:
»KO ČLOVEK POSTANE NOVO TELO, POSTANE TRINAJSTO TELO.«
Skozi trinajsto telo, ki ga astrologija ni prenesla, ki ga določena druga veja ni odnesla v
zemeljsko strukturo, ga boste vi kot človek postavili v trinajsto znamenje, kot bog, pod
pretvezo, da bo robotizirano telo postalo bog, nesmrtno telo.
Si pomnite! Prerokba pravi:
»ČLOVEK NIKOLI, KI POSTANE ROBOT, NE BO NESMRTNO TELO!«
Zakaj?
Zato, ker ni izvorno, ker je to samo ostanek od nečesa, kar je bilo!
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Če v astrologiji poveznete vsa znamenja v eno svetlobno gmoto, dobite trinajsto telo,
trinajsti planet. Planet, kjer sonce sveti na ta planet.
To je primanjkljaj, ki ga niste prenesli v telo in ga tudi ne morete odnesti iz telesa, ker ga ne
posedujete. Ker ga ne morete prenesti, ne morete ga odnesti, ker to je nekaj, kar je višjega.
To je tisto ključno, kar je rešitev za vse in za vsakogar!
A do trinajstega znamenja pridete šele tedaj, ko se odpre Nebo, ko se odpre telo, ko se
razpre Zemlja in iz središčne gmote pride novo zemeljsko telo.
Prerokba pravi:
»TRINAJSTO ZNAMENJE JE V TELESU, JE V ZEMELJSKEMU TELESU.«
Kaj pa je zemeljsko telo?
Planet, ki nosi še eno telo.
In v to trinajsto znamenje bi vi radi posegli, a vam nobena tehnologija vašega znanja, niti
nabranega, niti pobranega, niti pridobljenega, ne more priti tako blizu, kot je razvoj
trinajstega znamenja, ki je pod vami.
Se spomnete trenutka pred tem?
Tisto, kar je Zgoraj, tisto, kar je Spodaj – Nebo in Zemlja se združita v eno celovitost.
Ko se skorja Zemlje razpre, trinajsto telo prihaja nad Nebo.
Prerokba pravi:
»KO SE TRINAJSTO TELO, KO SE TRINAJSTO NEBO, KO SE TRINAJSTI ZNAK ZODIAKA
POSTAVI NAD VSE IN NAD VSAKOGAR, SE PREMAKNE SKORJA ZA TELO.«
Sveta prerokba pravi: »SE PREMAKNE SKORJA ZA TELO!«
Če boste pogledali predavanja nazaj, boste dojeli prerokbo – samo kosi Zemlje, ki bodo
ohranili naravno strukturo zemeljskega življenja, ki bodo ohranili in zmogli obdržati v sebi,
na sebi, za sebe življenje zelenja, bo ohranjeno in obdržano.
Vse tisto, kar bo opustošeno, kar bo v svetlobnem sijaju nuklearnega sevanja žarelo nad
vami, pod vami, za vami, okoli vas, v vas, ne bo nikoli postavljeno v pravi položaj! Nikoli v
odmik! Nikoli v rešitev! Pomnite in pomnite si to!
Sveta prerokba pravi:
»KO SE NEBO DOTAKNE TELO« - opazujte nebo, opazujte tisto, kar je prekrilo nebo!
Opazujte pastelne barve kot platno, ki se pritiska ob telo. Takrat bo postalo hudo!
A samo za tiste, ki ne bodo imeli več sveto telo!
Človek robot ni sveto telo!
Prerokba pravi: »TAKRAT BO ZAPUSTILO SVETO TELO. TAKRAT SE SVETO TELO BO
ODMAKNILO. TAKRAT BO BOGA ZAPUSTILO!«
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Prerokba, ki jo imate skrinjeno ali vrinjeno, zakrito ali prikrito v astrologiji, jo glejte tako kot
tisto, kar je zgoraj kot Sonce, pod karmično osnovo, ki je globina.
Ko se davnina karme pokrije, se Sonce razkrije!
Davnina karme je Luna!
Davnina rešitve prihodnosti, preteklosti pa je Sonce. Tam iščite rešitev. Tam je prerokba
skrita in zakrita.
Tako kot v astrologiji, v kateri koli drugi veri: »KO SE KARMA NEBA LUNINEGA VSEGÁ ZLIJE V
SVETLOBNO TELO, SE ODPRE NOVO TELO.« To prerokba pravi!
Lahko bi dejal:
Ko se bo vaša Luna spustila in spela s sončno energijo, tako, kot Sem na začetku dejal, se
prerokba prične in konča.
Bodite pozorni!
»KO NEBO NEBA POTISNE SEBE OB ZEMELJSKA TLA, SE DIH KONČA.« Prerokba pravi, da se
dih konča.
To pomeni, da se življenje, vsaka trava, vse, kar ste, vse, kar diha, KONČA. Izdahne. Takrat
boste videli odprtost Zemlje zgoraj, razprtost Zemlje spodaj.
Če boste v astrologiji ali v kateri koli drugi vedi, veri v prebiranju gledali, glejte tako, da se
nebo ali zgornje telo pokriva s spodnjo davnino. Vse je ciklus. In enako se obnavlja in
postavlja.
Ko doseže civilizacija razvojno fazo, v kateri želi uničite sebe, uniči sebe! To je znano iz
večih obdobjih. To se ponavlja! Zato ni nič novega!
In rebusi, ki jih imate, premešajte, premečite številke. Rebusi konca, ki je bil objavljen, je
bil namensko postavljen drugače. Premečite številke. Obrnite številke.
Leto 12 je bilo napovedano kot konec. Maji so napovedovali konec. A glej ga zlomka, ko
podmukli človek vedno znova preoblikuje konec.
Premečite številke. Postavite rebus in dobite pravi datum prehoda, konca in začetka.
Vsi tisti, ki se boste poigrali, boste dojeli, kdaj je začetek in kdaj je konec.
A prerokba pravi:
»KONEC JE VEDNO ZAČETEK NEČESA NOVEGA.«
Ko se človeški dih na Zemlji konča, se otrok v novo življenje podá.
Prerokba pravi:
»SVETI OTROK SE VRAČA NAZAJ. IN SVETI BISER SE PODA MED NAS.«
Poskušam iz svetih spisov prebirati iz Našega Ozvezdnega jezika čim bolj tako, da približam
slovenskemu jeziku. A ni tako zelo enostavno, ker ste oskrunjeni besed. Ker ste oskrunjeni
zavedanja.
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Slovenski jezik je sveti jezik, ki bo v Našemu času, Našega prostora še kako čaščen. In vsi
prebivalci se ga že učijo. Tako v kompaktnemu svetu kot delno nekompaktnemu svetu.
Zakaj?
Prerokba pravi:
»KO SE IZVORNI JEZIK NAZAJ K SEBI IN SVOJEMU SRCU PODA, SE BO NAJLEPŠA PESEM
RAZLILA PREKO NEBA.«
Dojamete?
Mnogi pravijo, da se slovenski človek prebudi in se iskra novega zgodi! Dragi moji,
SLOVENSKI ČLOVEK SE TEŽKO PREBUDI, ker zelo dolgo spi! Človenski človek, slovenski
človek, človečanski človek ali Izvorni človek se le z borbo prebudi!
Tako kot nekoč, kar je bilo, se duh življenja je zbudil, ko se upor tedaj je prav zgodil.
Prerokba pravi:
»KO SE ČLOVEK SLOVENSKEGA DUHA POSTAVI IN SESTAVI, SE NEBO RAZSTAVI.«
Ključi so v rebusih. Ključi so v kodah vsegá.
Zato si pomnite in zapomnite!
Vsakdo ima znotraj posebno kroglo, posebno gmoto, posebni
magnet, posebni planet, trinajsti planet, v manjši obliki, v manjši
postavitvi.
A znotraj njega se praznina zgodi. A je prostor in svet, na katerega se
eterični svet vpne, pripne ali je vpet.
Torej, ko ta planet energije gmote izpustite iz življenja samega, se nikoli več ne porodite.
Robot, človek robot je tisti, ki se nikoli več ne porodi. A tudi te gmote se v večnosti ne
pretoči! Ta gmota se nikoli več ne rodi, ker v tolmunu gorja in zla v večnosti zaspi.
Prerokba pravi:
»KO SE USTA NE ODPIRAJO VEČ, KO SE IZZA OČI DUŠA VEČ NE ISKRI, POSTANE TELO SAMO
ŠE ROBOT. POSTANE PROGRAM, KI DELA, HODI IN SE VEČ NE ISKRI. TO JE KONEC.«
Bodite pozorni!
V vsem, kar ste – no, naredil Sem res veliko zmedo! Morate Me drugič malce pocukati, ker se
Jaz kar malce obračam po Mojih kanalih!
Kakorkoli postavljamo, se morate zavedati, da je čas, ki je namenjen za preoblikovanje, v
vaših rokah. V svojem duhu čaščenja samo zrite, opazujte in sodelujte. Ker samo tako boste
videli vse, boste razumeli vse, boste postavili vse in razstavili vse.
Zapomnite in pomnite si!
Vaše življenje je v vaših rokah.
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Prerokba pravi:
»DOKLER BO ČLOVEK ČISTEGA VSEGÁ, BO ZMOGEL DIHATI IN ŽIVETI. KO BO ČLOVEK
POZABIL IN POSTAL ROBOT, JE KONEC IN NI ZAČETEK NOVEGA!«
Jaz vam v zaključku velim:
Človek – bodi človek! Bodi duša in srce!
Kajti, vse kar je Zgoraj, je tudi Spodaj, je znotraj in okoli vas. In vse ste vi in hkrati niste nič
od nič. Ste to, kar ste, a hkrati niste nič, kar ste.
Svetloba Ljubezni se skriva v vas. Svetloba Ljubezni se postavlja za vas.
Za ta čas Bom Jaz zaključil. Dejal vam Bom samo še to:
LE LJUBEZEN ZDRUŽI VSE LJUDI. LJUBEZEN POSTAVI VSE LJUDI IN ODMAKNE SLABE LJUDI.
To si pomnite in zapomnite!
Želim vam vse lepo in lepo, lepo pozdravljeni.
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