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DRUŽINSKA POPOTNICA 
Vodi: gdč. Lana Praner z Gospodi, 26. 2. 2022 
 
Jasara. 
Takole. Sedaj Bomo tudi v Našemu času, Našega zavedanja in obstojanja počasi tudi pričeli.  
Najprej iskreno in toplo, srčno pozdravljeni. 
 
Danes Sem Jaz Tisti Izbranec, ki Bom sodeloval, prevajal, pretakal Misli in Besede vseh 
sodelujočih, ki so danes povezani v različnih svetovih, časih in prostorih. 
Predvsem se Bomo povezovali preko Neba, preko zemeljskega življenja, preko vsegá, kar je 
zemeljska postavitev in preko vsega tistega, kar je pomembno za vse vas, da dojamete in 
razumete današnjo tematiko Vesoljnega Stvarstva. 
 

Vendar, predno pričnem, se Bom preprosto le predstavil. 
Brahma je Moje imenovanje. Brahma Brahmanjurski, tako Mi pravijo, 
kot Visočanski. 
 
 
 

 
Marsikoga bo morda opomnila ali oplazila Moja Beseda, vendar ne zato, da bi se v kogarkoli 
zmogel spotakniti ali usmeriti. Vendar, morda se bo marsikatera duša zavedala in spomnila 
Moje razsodbe, Mojega glavnega aduta ali ciljnega točkovnega dela skupne misije. 
 
Današnja tematika bo marsikoga spodnesla ali spodnašala. Vendar je zopet novi košček 
novega mozaika ali delčka v celoti, ki ga boste sestavljali sami. 
Tematika, ki jo Bom nekako v grobem poimenoval le Popotnica družine ali Družinska 
popotnica, vam bo postala vsekakor, morda v trenutku veliko breme, potem pa velika 
razbremenitev, veličina in moč. 
 
Vedno znova se vsaka duša sprašuje ali pa vsak posameznik ima zagotovo trenutek, v 
kateremu se je spotaknil ob družino, v kateri je bil porojen. 
»Le kako je mogoče, da sem se porodil v družini, kjer čutim, da mi ni mesta?« Zagotovo ste 
se povprašali kdaj v tej smeri! Zagotovo ste se ozrli vase in pomislili: »Le kaj delam tu, kjer 
meni mesta ni?«  
Zagotovo ste se, vsaj nekajkrat v življenju, globoko ozrli ali zazrli sebi ali družini v oči. Vendar, 
prav v tej smeri bo tekla tematika vaše zmage, vaše rešitve, vašega razumevanja in vaše 
osvoboditve. 
 
Naj vam za začetek obrazložim: 
Vsaka družina, v kateri ste, nosi neko imenovanje kot družina, kot rodbina. Vendar, ni 
nujno, da so v istemu življenju ali predhodnemu vstajenju, popotovanju bili v igralski vlogi 
družine isti igralci, iste duše.  
Velikokrat se dogaja, da se duše menjavajo in postavljajo v različne vloge in postavitve.  
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Vendar, prav družinska veja je moč besede in misli, o kateri morate vedeti, morate 
razumeti in morda celo morate sprejeti dejstva, da boste lažje spuščali, sprejemali in se 
osvobajali. 
 
PREDNO SE UTELEŠAMO IMAMO NA IZBIRO TRI MOŽNOSTI TREH IZBIR 
 
Predno se utelešate, predno vstopate v dih življenja, imate vedno znova na razpolago, tako 
kot za zasebnost tri vloge, tako kot tudi za družino tri vloge. Tri možnosti treh izbir. 
 
Ampak, saj veste, zemeljska osnova je tukaj osnova.  
In tako kot se Lanjuška vedno znova rada pošali, če se temu sploh lahko pravi ali opeva tako, 
prej nasprotno!, da katerokoli vlogo, ki vam Zemlja postavi ali pokaže, vam pokaže s točno 
določenim namenom, da boste vi izpeljali »vašo« pot. Da boste vi doprinesli in da boste vi 
izbrali.  
 
Vendar, vse te vloge so tako, kot pravi Lanjuška, enake kot jajce jajcu. »Le kaj imam za 
izbrati, če izberem prvo, drugo ali tretjo družino? Vse je isto!«, da ne Bom ponovil kaj! 
Vendar, ta izjemna beseda Me je velikokrat opomnila, da ima morda celo, na nek način, 
prav! Ne Bom uporabil Njene besede, ker bi Jo morda pred marsikaterimi ljudmi očrnil. 
Vendar, beseda stoji na mestu! 
 
Ko boste pogledali skozi svoj spomin, boste lahko dojeli svojo preteklost ali sprejeto vlogo.  
 
Ko izhajate iz dejstva, da ste vsi samo igralci in da vas prestavljajo in premikajo iz vloge v 
vloge, iz filma v film, kot bi bili igralci neštetih možnosti, se boste najprej zavedali, zakaj ste 
vedno sami.  
Sami ste v različnih družinah, katero si izberete, zato, ker ste si izbrali vlogo. Vlogo ste si 
izbrali, ker vam je bila ponujena možnost enega, drugega ali tretjega dela rojstva, v 
katerem boste doprinašali v končni opciji, v skupni cilj.  
 
Zato vam vedno znova dajejo imenovanje. Rodbinsko, ker je to skupinsko. 
Vendar, to ne pomeni, da boste v isti vlogi kot ste bili predhodno življenje!  Nekateri da, 
nekateri ne. 
  
Če se morda kdaj v življenju sprašujete, kaj delate v rodbini ali družini, kamor ne pašete, 
ste si odgovorili sami! 
Ste le igralec. Ste le preoblikovalec. Ste le figura, ki doprinaša ali odnaša. 
 
Torej, vi ste le nekdo, ki ste prišli, da boste spremenili zapis, prebudili, ozavestili ali prinesli 
morda resnico pred oči družini ali rodbini. 
 
Če ste se kdaj koli zataknili ob svojo družino, v kateri ste se porodili, ste se zataknili z 
razlogom.  
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Na vprašanje: »Zakaj sem se porodil v tej družini ali rodbini?«, je prvi odgovor, da to ni 
vaše, da vi niste isti igralec, ki je nekoč soustvarjal skupno družinsko karmo ali vez. Torej, vi 
ste prišlek v to družino. 
 
Če se niste nikoli v življenju spotaknili ob to pomeni, da ste doprinašali k ustvarjanju zapisa 
družinske rodbine. 
 
Torej, eno ali drugo! Ste nekdo, ki ustvarjate ali ste soustvarjali ali ste doprinašali k zapisu 
družine ali spomina družine, ali pa ste nekdo, ki ste prešli v družino, da boste premaknili, 
prebudili, ozavestili. 
 
KAKO PREPOZNAMO, OD KOD IN KJE JE NAŠA DRUŽINA ALI RODBINA? 
 
Ampak, tisti, ki se zavedate, da ne sodite v to družino pomeni, da je vaša družina drugje. 
Vaša druga misel bi morala biti ali pa je tudi bila: »Le kje so tisti moji dragi?« 
 
Torej, če ste se na vprašanje ozavestili, da vas je za trenutek dvignila energija pomeni, da 
ste od drugje. Kot bi zaznali praznino, svetlobo ali prosti čas govori o dejstvu, da prehajate 
od drugje in da je od tam ali tam tudi vaša družina ali rodbina. 
 
Če ste se, v trenutku, ko ste se ozrli vase, začutili kot gosto energijo, kot težko energijo, kot 
nekaj, da ste vpeti v polje, iz katerega navidezno ne morete izstopiti pove dejstvo, da so 
vaši ali vaša družina ali rodbina utelešeni in še živeči na Zemlji ali da morda zaključujejo 
zapise iz zemeljskega popotovanja. Torej, so še tam, kjer ste vi – zataknjeni ali v različnih 
vlogah. 
 
KAKO PREPOZNAMO, KJE SE NAHAJA NAŠA MATI 
 
Kadar posameznik pomisli na to, kjer se skriva ali nahaja ali obstaja posamezniki družine, 
na primer: mati in zaznajo svetlobni kanal govori, da je mati IZVEN zemeljskega etra. 

 
Kadar ob besedi, ozaveščanju: »Kje je moja prava, pristna mati?«, se 
energija razprši ali zlije kot laserji, kot svetlobne niti, govori o temu, da 
je mati utelešena, ampak je v zaključni fazi vašega popotovanja. Govori 
o dejstvu, da ste lahko VI tisti, ki ste se delili na dva dela – na svojo 
mater in na vi, ki se sprašujete ali na vas, da Bom pravilno prevajal. 
 
Kadar se ob vprašanju, zavedanju vprašate: »Le kje je moja pristna 
mati?, in se začuti kot težina, od prsnega koša kot piramida navzven, in 
hkrati ven iz širine rebrnega dela na površje zemlje govori, da se je mati 
morda predhodno iztelesila ali prenehala rojevati in se vi namesto nje 
porojevate.  
To vam govori ta piramidni stolp, ki se zliva ven iz vas. 
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Kadar pa ob vprašanju: »Kje je moja prava mati?« in začutite neki gnev, 
neki bes, neko jezo, neko bolečino, tisto nekaj, kar vas spravi iz tira, iz 
ravnovesja – upam, da Sem pravilno prevedel?, pa se začuti kot snop 
svetlobe, ki se prizemlji in steče pod vašim predelom v globino Zemlje, 
pa pomeni, da je bila mati, ali že spravljena v del nič več porojevanja, 

ker je zašla ali morda popolnoma iztirila svoje poti ali pa se je odločila za to, da se ne bo 
več utelešala. 
Torej, v vsakem primeru se čuti nekaj, da je nekaj spodaj. 
 
Torej, ob vprašanju ali ozaveščanju družine, v kateri se vi ne počutite dobro ali niste 
pripadni, ker ne čutite, da je to tisto vaše, se torej porodi odgovor, da ste prišlek v to 
družino.  
In ko ste prišlek, lahko sebe povprašate, z analizirate in pridete do dejstva, v kateremu 
predelu se kateri delež nahaja oziroma, kje je vaša energija pristnega in prvobitnega.  
 
Kadar se vaša mati nahaja Zgoraj, je za vas veliko razsvetljenje, ker bo zagotovo ali pa je 
tista, ki pomaga, tista, ki doprinaša, tista, ki vas zbuja, tista, ki vam vliva moč, upanje in 
zmago. 
Kadar je v njenemu nasprotju pa čutite težino, grenkobo, kot težo, ki jo nosite v sebi in se 
zavedate, da delate za dva. Da živite zanjo in da živite za sebe. 
 
Torej, analiza je osnovna energija, v kateri vi postavite posameznika. 
 
OČE JE TEMELJNA FIGURA – KAKO PREPOZNAMO, KJE SE NAHAJA TA TRENUTEK IN SEDAJ? 
 
Za očeta, ki je temeljna figura je pomembno vprašanje: »Kje se nahaja ta trenutek in 
sedaj?« Ne, ali je Zgoraj ali je spodaj, ampak, kje se nahaja ta trenutek, tukaj in sedaj. 
Takrat se odpre svetlobno polje.  

 
Ko misel zlijete v srce ali v spodnji predel, se zazna površina polja, kot 
olje, kot svetloba, kot lesket. 
Kadar se odpre energija Svetlobe, ki sveti na vse smeri, lahko govori o 
dejstvu, da ste se izvili iz karme in po njegovi strani niste nič obteženi. 
 
 
 

Kadar se Svetloba odpre in zaznate znotraj niti temnejših barvitosti pomeni, da so 
določena obdobja bila vam podarjena ali vpeta.  
Zato na določene trenutke lahko zaznavate, da tudi, če ste ženska in se ozaveščate, lahko 
opazite, da ste soustvarjalci ali podporniki za očeta. 
 
Kadar ste moški in se sprašujete o tem, kje se nahaja, se lahko zgodi, da zaznate kot trdne 
palice, leže ob sebi ali pripete, prislonjene na sebi. 
To govori o tem, da sobivate ali na določena obdobja prenašate določene zapise na sebe. 
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Kadar, ob ozaveščanju, gledanja vase, zaznate to polje in se razgiba, kot bi bila valna 
površina, kot bi bil val na morju in se zasukne okoli vas, govori o tem, da ste vstopili v 
njegovo karmo ali prevzemate njegove stare, starodavne zapise. 
 
Kadar ta val postane vpet kot sulice v vas pa govori, da ste vi tisti, ki ste nekoč ustvarjali.  
In po teh sulicah zaznate, kot bi nekdo val pošiljal ali tanke valove pošiljal po teh trdnih 
puščicah navzven, govori o dejstvu, da vi sami za sebe spreminjate zapis. 
 
Če ste ženska in imate več moške energije je to prvi opozorilni znak, da ste bil nekoč moški, 
ki ste lahko sam sebe sedaj delil in pobiral in zaključeval. 
Če ste moški, lahko govori o dejstvu, da ste lahko bili vi tista oseba, ki sedaj preoblikujete 
zapise. 
 
KJE SO MOJI BRATJE? 
 

Kadar se vi vprašate, ne glede na to, ali ste ženska ali moški: »Kje so 
moji bratje?«, se nad vami, kot bi se nad bradavicami navzven odprla 
površina pahljače in se po deležih zaznajo valovanja, kot niti, ki prosto 
plapolajo navzgor. 
Takrat se morate ozreti v to, koliko niti valovi navzgor. Toliko bratov 

imate tam Zgoraj ali pa že iztelesenih in niso porojeni. Torej tistih, ki so podporni vam in 
hkrati tudi vaši rodbini. 
 
Kadar na vprašanje: »Kje so moji bratje?« dobite odgovor kot trdne puščice ali sulice, ki so 
postavljene ozko in zabodene navzdol, govori o dejstvu, da toliko bratov imate prepletenih 
v različnih vlogah v fizičnemu življenju. 
 
Kadar se te palice navidezno zdrobijo, ali zlomijo ali nekako razpršijo pomeni, da nastane 
prah. Prah in prašina telesa govori o dejstvu, da so pokopani, zakopani in da se iz tam oni 
ne vijejo na površje. Več se ne rojevajo. 
To pomeni, da so popolnoma zgrešili zapise! To pomeni, da niso popolnoma ničesar naredili 
v dobrobit življenja samega vstajenja. To govori o dejstvu, da nimajo več možnosti za 
utelešanja. 
 
A glej ga zlomka! 
Če iz te prašine nastane nit in se vpne na vas – poglejte, koliko teh niti je, toliko boste vi 
darovali njim zapisov, da jih boste morda obudili, premaknili ali osvobodili.  
 
Torej ste vi tisti, ki rešujete. Ste vi tisti, ki oddajate. Ste vi tisti, ki boste olajšali, 
razbremenili in osvobodili. 
Zato je vaš zapis družinske karme lahko zelo moteč, ker se s točno s takšnimi, morda v 
družinskemu krogu, z moškim spolom ne razumete. 
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Če se naredi takšna nitka govori o dejstvu, da živite dvojno življenje in vam je izjemno 
težko v družini ali rodbini, ker se dobesedno preklapljate iz enega obdobja ali nivoja nižine 
ali razpadanine, hkrati se vračate nazaj v življenje tukaj in sedaj. 
 
Tisti, ki imajo takšen vpis ali vpeti, vpeto nit iz spodaj navzgor na življenje, jih vedno znova 
preganja misel na zgodovinsko smrt ali pa ščuvanje, da bi se nekaj znova ponovilo! 
To govori o dejstvu, da je tisti nekdo spodaj v preoblikovanju spomina zapisa, ki se dotika 
skupinske družine ali rodbine. 
 
KJE SO MOJE SESTRE? 
 

Kadar je ženska energija po nivoju, se pravi, da se vi sprašujete: »Kje se 
nahaja moja sestra ali kje so moje sestre?, se zazna cev, tako kot iz 
prereza ob prsih navzven cev, ki se vpne na avro. 
Takrat se prične zlivati kot svetloba pred vami in je tako kot povoskana 
energija.  

To govori o dejstvu, da imate svoje sestre izven utelešanja, ali izven življenja te družine ali 
izven zemeljskega planeta. 
 

Ko pomislite na to kot ženska, ali imate morda sestro, sestre in se zopet 
naredita dve cevi in se naredi kot obroč, kot delno okovalo pred vami, 
kot površina, kot bi naredili »C« postavitev pred vami, govori o dejstvu, 
da imate zapise od njih in soustvarjalke nekje v fizičnemu življenju in so 
lahko, ali vaša mati ali morda nekdo, ki je v družini ali izven nje. Lahko 
nekdo, ki je vam zelo blizu – dobra prijateljica ali pa nekdo, po katerem vi 
hrepenite, ker si ga želite. 

 
Kadar se, ob misli na to, kje je vaša sestra ali sestre, naredi obroč kot jajc, ampak samo v 
spodnjemu delu in je povoskano – tako, kot se je naredilo zgoraj, se naredi iz strani na 
spodaj in imate občutek kot, da ste v polovičnemu jajčku, govori o temu, da ste svoje 
najbližje pospravili ali jih imate spravljene v truplih, ali v pokopaninah ali v različnih 
svetovih, časih in prostorih, ki so nižje od življenja. 
 

Kadar vi od tam zaznavate niti navzgor in se vpenjajo na vas, na 
mednožje ali dimlje, takrat prehajate v točko, da vi čistite zapis, spomin 
nekoga od tam. 
 
 
 
 

 
To so ključi. To so temelji. To je nekaj, kar je zgodovinskega.  
A hkrati, ko vi vstopite v to kot nevtralna oseba pomeni, da na podlagi tegá, kam teče 
energija in kje se nahaja, lahko dejansko sebi naredite kot astrološko karto, kje kdo je v vaši 
postavitvi tisti, ki je vezan na vas. 
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Ampak, na podlagi tegá lahko točno vidite od koga prevzemate karmo oziroma družinski 
zapis, koga razbremenjujete ali pa ste morda v dveh delih vpeti tudi sami. 
 
Kadar ste vi kot živeči, teče ta nit, kot tanka nit, ki je vpeta na vas in je običajno ena ali 
maksimalno dve, tri so že res redkost, da bi tri življenja hkrati ali tri svoje deleže hkrati 
razbremenjevali. Nikakor ne! Ker nikakor to ni možno, ker nimate dovolj energije.  
Zato imate običajno eno. Ampak, že to je veliko, kadar nekoga vlečete ali sebe postavljate v 
ponovno preoblikovanje. 
 
ZEMLJA JE  V DRUŽINI ALI RODBINI PREDHODNO IZBRALA NJIHOVE ZMOTE 
 
Ko vstopate v ta družinski zapis govori o dejstvu, da je Zemlja predhodno izbrala ali 
nadaljevala v družini ali v rodbini ali kot posamezne igralce skupaj njihove zmote.  
 
NJIHOVE ZMOTE!  
Niso sledili sebi! Niso bili v prave smeri usmerjeni in so bili zemeljsko ujeti, zemeljski ujetniki 
zemeljskega programa, zemeljskega razmišljanja, zemeljskega programiranja, zemeljske 
predanosti – vsegá, kar je Zemlja. Tudi zemeljskega čaščenja! 
Čaščenja boga Zemlje, življenja, pekla ali česarkoli drugega. 
 
To govori o dejstvu, da rodbina ali družina je POD NEKIM IMENOVANJEM dobila 
popotnico, ki jo mora skupaj, kot v skupni vlogi, izpolniti in jo izvršiti. 
 
Kadar ste kot igralec in dojamete, da ne sodite v to družino in ste čisto nekako padajoči ali 
padli v ta skupinski krog, verjemite, je za vas to blagoslov!  
Kolikor solzá ste pretočili, kolikor ste prejokali zaradi nesprejetosti, zaradi zavračanja, zaradi 
neslišanosti, zaradi nečutnosti, neopaženosti ali česarkoli drugega, se boste na koncu veselili 
in radostili. Zakaj? 
Ker govori, da ste vi samo prešli in doprinašali po svojih najboljših močeh toliko, kolikor 
zmorete. 
 
NAJVEČJA SKRIVNOST SE SKRIVA V POPOTNICI IMENOVANJE DRUŽINE 
 
Ampak, največja skrivnost se skriva ali zakriva v popotnici družine prav v imenovanju 
družine. 
 
Morate vedeti, da je Zemlja zelo zatkano in pretkano obračala zapise.  
Govori o dejstvu, da je dala zapis kot popotnice obtežitve, v kateri pove, kaj je družina 
zagrešila ali posledično, zaradi njihove zavedenosti, zgrešila svojo pot in hkrati jim da tudi 
smer, kako priti ven. 
 
Zato morate ravno tako kot v svojemu imenovanju, kot Smo ga odprli v Popotnici, dejansko 
iskati svojo misijo. Tam imate samo rešitve v svojemu imenovanju. O temu Smo prav 
predavali, že nekaj časa nazaj, a se navezuje na to skupno tematiko. 
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Vse tematike zadnjih poglavij sodijo skupaj, v koncept, ki ga postavljamo, sestavljamo, 
razdružujemo in sodi tudi v smer astroloških postavitev. 
Astrologija je namreč popotnica vseh plasti, vseh smeri. Zato tudi del, ki ga odpiramo danes, 
sodi v to postavitev. 
Vendar, ko dojamete popotnico ali misijo zmote in rešitve družinske veje, boste dojeli, kje 
je namreč tudi tista slava, ki vam kaže. 
 
Naj vas potolažim, da vsi tisti, ki ste prišleki v družine in ne sodite v družini, se morate 
zavedati, da nikogar od teh družinskih članov ne morete vleči za seboj zato, ker ste samo 
zrcalo ali vzgled ali cilj ali luč od Luči, ki je bil poslan ali odposlan, da boste v družini 
prebujali, premikali.  
Zato ste izobčenci. Zato niste slišani. Zato ste težje razumljivi.  
 
Ampak, običajno, na zrelostno obdobje, tisti posamezniki, ki so soigralci rodbine ali družine, 
se pričnejo obračati vase, kaj so naredili, da vas niso opazili? Kaj so naredili, da vas niso 
objeli? Le kaj bi morali narediti, da ne bi zgrešili? 
Ampak, običajno jih situacija postavi v poti, v katerih se oni znajdejo v stiski, v strahu. 
Ampak, ne za vas! Za sebe ali golo preživetje. 
 
DRUŽINA JE SISTEM, SISTEMSKA POSTAVITEV IN JE TISTA, KI PREOBLIKUJE ZAPIS 
 
Torej, ko boste bližje in ali dalje pogledali boste dojeli, da so družine sistem, sistemska 
postavitev.  
Družina ali družinska veja namreč preoblikuje sistemske vzorce, sistem, ki je bil ustvarjen 
na Zemlji, ki ga je ustvarila Zemlja ali podzemlje zato, da vas obteži in ujame.  
 
In to so ti vzorci religije, verovanja, služenja, službovanja. Pa če se gre samo od diktatur dalje, 
kjer so vladni možje ali vladne žene pošiljale svojo vojsko v osvajanje ozemlja, v osvajanje 
krajev in kraljestev, ki niso bili njihovi, so nastali prvi začetki prvega poslušanja ali poslušanja 
nečesa, kar jih je gnalo iz globine ali nižine. 
 
Te vse obtežitve ali vse te smeri skupine, družine, ali morda kraljevine ali morda 
pripadnosti državam, krajem, kraljestvom, vse to se po koščkanih deležih veže na družino. 
 
Zakaj na družino? 
Ker je družina tista, ki PREOBLIKUJE zapis. 
 
Vsi tisti, ki so nekoč, nekdaj prosto, na primer: sledili kralju, vladarju, religiji ali nekomu, ki 
jim je bil vzgled in je razmišljal namesto njih in jim je postavil vzorce, govori o dejstvu, da 
so klonili, da niso nič naredili, ampak so poslužili in so si ustvarili zapis družine ali rodbine. 
 
V družinah ali rodbinah, kjer niso hoteli dajati ali moriti, ali dajati lastnih življenj za sistemske 
ljudi ali za tiste, ki so bili prepričani, da hočejo biti več od Boga, ali biti smer ali luč ali kar koli, 
se, pač, spomnejo po zgodovini nazaj, govori o dejstvu, da so oboji prevzemali ali ustvarjali 
zapise. 
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Zato vsi tisti, ki ste danes v temu življenju, niste krivi za zapise, ki jih prenašajo vaši 
predniki, ki jih prenašajo morda tisti igralci, ki so nekoč ustvarjali ali živeli in so vstopili v 
vlogo te družine, da bi SKUPAJ dojeli, kje so nekoč, nekdaj zgrešili. 
 
Bodite pozorni! 
Vsi ti igralci, ki so danes v vaši družini ali ustvarjajo vašo družino, bi morali vi pogledati na 
to, kam sodi njihova zgodovina? Kdaj so prvič oni služili in se izgubili? 
In zato so takšne družine v temu času najbolj trpinčene, najbolj oskrunjene, najbolj 
užaloščene in na robu preživetja. Ali pa se borijo za to, da bi imeli nekaj več! 
 
Družine, kjer se grabi skupaj denar govori o dejstvu, da so nekoč naredili nekaj, da so prišli 
do premoženja, ki ni bil njihova last. 
 
Družine, kjer izgubijo v temu življenju premoženja in se niti ne borijo, ampak sprejemajo, 
da je, pač, tako kot je, v kakršnihkoli situacijah, govori o dejstvu, da so bili nekoč obrani, 
usmrčeni, užaloščeni, prizadeti ali ranjeni, ali morda celo izbrisani in imajo ta spomin. Zato 
tudi tukaj, v temu življenju zmorejo, pač, sprejemati, da je stanje, pač, tako kot je! 
 
Družine, ki so nekoč, nekdaj preprosto klonile sistemu in se dale pičiti, popikati, čipirati ali 
karkoli drugega, govori o dejstvu, da so že tedaj klonili in da še vedno želijo kloniti. 
To govori o dejstvu, da so nekoč bili, ne povezani s seboj, ampak so bili pritajeni. Pri vas bi 
dejali »podmukli«, hinavski, mislim, da sem našel pravi izraz?, kjer vijejo kot ribe, kot sluzi, 
da bi ja bilo dobro za njih! 
Peli so hvalo bogovom, peli so hvalo vladarjem. Peli so hvalo vsemu, kar so si oni izmislili ali 
nekako postavili pred njih. Zato imajo podlago in v temu življenju preprosto sploh ne želijo 
dvomiti, ampak zavestno želijo sprejemati – tako kot so tedaj, tudi sedaj. 
 
In posamezniki, ki so prestopili ta vzorec in dojeli, kje je njihov začetek ali je bil nekje tisti 
začetek, so oni tisti, ki zmorejo samo izstopiti iz različnih vlog in slediti samemu sebi. 
 
PRIMER: IMENOVANJE DRUŽINE ALI RODBINE VEROVŠEK 
 
Bom dal neki primer. Izmislil si Bom. Ni povezano z nobenim posameznikom! Ampak, vam 
Bom dal primer, na primer: 
 
Imenovanje družine ali rodbine, na primer VEROVŠEK. Kaj govori o zgodovini? 
Samo imenovanje, verovanje je zakrito v VEROVŠEK. ŠE, beseda -ŠE- govori, da se v 
naslednjih rodbinah, znova lahko nadaljuje verovanje. Predanost, pač, komurkoli v samemu 
začetnemu stanju. 
Od tam izvira bolečina, težina ali gnev. Od tam izvira družinska obtežitev, ali bojevanje ali 
spopadanje. 
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PRIMER: IMENOVANJE DRUŽINE ALI RODBINE HUDJEJ 
 
Na primer: imenovanje, zopet si ga Bom izmislil: HUDJEJ. Imenovanje HUDJEJ govori o HUDI 
zadevi, o HUDI težini, o HUDI bolečini, o nečem, kar je bilo, kar je bilo kot popotnica – 
veliko hudobije v družinskemu krogu, v katerih se duše vedno znova spopadajo in soočajo 
z nečem, da nekoga podrejajo. Da nekdo, ki nosi to imenovanje, lahko preprosto se bori z 
avtoriteto znotraj družine. S tem, da ni slišan, ker je veliko jeze, udara, prodornosti. Vse to 
govori v zakritosti takšnega imenovanja. 
 
PRIMER: IMENOVANJE DRUŽINE ALI RODBINE ŠLIBAR 
 
Na primer: v imenovanju priimka ŠLIBAR – si ga čisto popolnoma izmislim! 
ŠLIBAR govori o zakritosti ŠLI, o tem, da bo nekdo nekam šel. BAR v imenovanju pomeni 
pritisk, vstajenje ali prehod. Torej, nekdo, ki bi lahko prehajal, pa bo morda lahko ostajal, 
dokler ne začuti svojega centra znotraj sebe, svojega srca. 
 
Torej, to je popotnica družine. Njihove zmote. Njihove zgodovine. Ali pa rodbine. Ali pa 
nekaterih igralcev, ki so lahko soustvarjali nekoč, že iz tisočletja nazaj, neki zapis, neki 
začetek, ki ga sedaj z novimi igralci znova postavijo ali preoblikujejo nazaj. 
 
PRIMER: IMENOVANJE DRUŽINE ALI RODBINE MISLEC 
 
Družina, ki se, na primer: imenuje MISLEC.  
MISLEC govori že sama beseda, da je bila to rodbina, ki je nekoč veliko razmišljala, da je 
veliko podajala misli in izražanja med ljudi. Zato je tudi nekoč, nekdaj sebe obteževala, ker 
je miselno bila premočna ali preudarna. To pomeni, da so skozi zgodovino ti misleci zmogli 
biti preveč za tedanji čas in zato so se tudi obteževali. Zato se tudi skriva v družinski veji vseh 
igralcev glavna popotnica.  
Zato bi znali takšni ljudje tudi veliko govoriti tudi v dandanašnjemu času. Morda ne tako 
široko. Morda bolj prazno. Morda pa le? Morda pa globoko? Zavisi od posameznika ali od 
posameznikov, ki je nekoč, nekdaj krojil družino. 
 
PRIMER: IMENOVANJE DRUŽINE ALI RODBINE HUDIČ 
 
Na primer: se Bom sedaj znova izmislil neko imenovanje, da ne Bom na koga pičil, da se ne 
bo morda kdo počutil dejansko slabo. 
 
Nekateri se celo pišejo HUDIČ. Le kdo bi si mislil, da je lahko čaščenje Teme ali Svetlobe 
tako mogočno zakrita v družinski veji? Že sama beseda govori, kam so nekoč pripadali, kam 
so nekoč nekoga usmerjali. 
 
 
 
 
 



 
 

 11 

PRIMER: IMENOVANJE DRUŽINE ALI RODBINE PREŠIČ 
 
Na primer: družinska veja PREŠIČ. 
Veliko ljudi se rado nasmehne ob tem priimku, ki je dosti pogosti, a dosti simpatični. Govori 
o temu, da so vedno znova radi rilčkali, se usmerjali in bili samosvoji. Vedno znova so se 
ukvarjali z nečem, kar je poljedelskega ali kar je živalskega. 
Mnogi so dobili skozi zgodovino, prav zaradi vzreje različne vrste živali, prav táko imenovanje 
ali nadimke, po katerem so se razpoznavali. 
 
Torej, v priimkih boste našli ali pa si poiščite nosilno energijo, ki je bila temelj zgrešenosti 
ali teže vaših prednikov, morda igralcev, ki so nekoč ustvarjali nekaj. 
 
Ko najdete to nit, vam je potem popotnica vašega imenovanja, ko jo daste kot vaše ime 
zraven, poleg ali jo naslonite, točno vidite, zakaj ste vstopili v to in kaj spreminjate. 
 
IZ DRUŽINSKE POPOTNICE MORAMO NAJTI REŠITEV ZA SEBE 
 
V imenovanju družine tako najdete zgodovinsko nit ali zmoto, zaradi katere je prišlo do 
obtežitve ali do teže, vse do dandanašnjega časa. 
 
Kadar se v družini zmore najti vzrok, potem točno veste: če je takrat šlo narobe, neko 
pametovanje in da vidite tukaj, da v tej družini še vedno pametujejo, »solijo pamet«, kot 
nekateri se radi pošalite ali imate nekako ta sladki izraz, ki je res na mestu, in morda preveč 
svetujete in preveč modrujete, točno vidite, kje ste kot družina zataknjeni. 
 
To pomeni, da če je to vaš vzorec vaše popotnice družine, govori o dejstvu, da sami vidite 
samo njeno nasprotje. 
Torej, poiščite, kaj si vi želite in najdite rešitev za to pri sebi, ne za družinske člane! Ampak, 
kaj je vam rešitev! 
 
Torej, moti vas, ker modrujejo. Moti vas, ker svetujejo. Moti vas, ker ženejo, ker so vedno v 
svojemu stebru svojega prava. Imajo prav, pa čeprav nimajo prav! Vam povzročajo bolečino. 
Ko vam povzročajo bolečino, govori o tem, da VI NISTE TISTI, ki ste še pripravljeni njihovo 
bolečino pretakati, preusmerjati. 
 
Zato je v takih trenutkih čas, da se ozavestite, da pogledate resnici v oči in da izstopite. Ko 
izstopite iz igre družine postanite opazovalec. Ko ste opazovalec, vidite vzorce in točno 
vidite, kaj vas zmoti in kaj ste že prerasli. 
 
Torej, tisto, kar vas zmoti v družini, vi ne smete ponavljati! Zato se ozrite vase in poglejte, 
če ste vi zmogli to že prerasti. 
 
V trenutku, ko vi vidite, da ste vi to že prerasli, se vedno znova odkoraka proč. Zato ste 
izobčenci družine. Zato vas ne sprejemajo. Zato vas na nek način tudi prezirajo. A globoko 
v sebi vas spoštujejo. Zakaj? 
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Zato, ker si upate! Zato, ker ste samosvoji. 
In točno ta samosvojost njih spravlja iz tira! Zakaj? 
Ker je to tiha njihova želja v ozadju ali pa njihova popotnica, da bi morali točno to narediti, 
da bi zmogli zmagoslavno vzdigniti rokó. 
 
Če bi v tej igri družinske popotnice zmogel vsak posameznik samo izstopiti iz tega jedra 
skupnega prepletanja, bi postal opazovalec. 
 
Ko postane opazovalec, ko vidite kot tretja oseba kot zunanji steber, vidite rešitve. Ko 
vidite rešitve in jih pričnete izpeljevati za sebe, ne za druge, za sebe, postanete vzgled. 
Takrat vaša energija zasveti. Takrat prične avra oddajati drugačno vibracijo. Takrat 
postajate nekdo, ki izpolnjuje svojo ZAOBLJUBO, da bo pokazal njim svojo pot. 
 
Pazite to! 
Ko postanete Luč od Luči, ko se vam energija v avri spremeni zaradi vaših dejanj, ne zaradi 
vaših besed, zaradi vaših dejanj, pridete v točko svojega poslanstva, JIM VI PRIČNETE 
KAZATI POT, pot rešitve in ne pot ugonobitve. 
 
In to je tista misija družine, kjer vsaka družina v sebe sprejme vsaj enega takšnega, 
drugačnega odposlanika ali poslanca, ki zmore vstopiti, zmore premakniti, zmore 
prebuditi, zmore bodriti, ZMORE stati in se izražati, zmore pokazati, da sledi sam sebi, 
zmore pokazati, da posluša svoj Instinkt, zmore stati za tem, da je voden iz strani Boga, ne 
pa miselnega programa sistemskega jaza, sistemskega obraza ali skupinske družinske 
karme. 
 
Posamezniki, ki jočete skozi življenje zaradi bolečine drugih družinskih članov, skoraj vsak se 
je znašel v tej vlogi, se ne obregajte v to! Vam svetujem, ne poskušajte jih preoblikovati. Ne 
poskušajte jim dopovedovati.  
Lahko jim poveste svoje mišljenje, poveste svoj vzgled, ampak živite tisto, kar vi čutite, ker 
se točno tam skriva vaša pot, vaša misija, vaša popotnica. 
 
ČE SMO POVEZANI V SVOJEM SRCU, SMO VODENI IN SE NAM NI TREBA NIČESAR BATI 
 
Ko vi iz družinske energije se zmorete premakniti, se zmorete izmakniti, se zmorete 
dvigniti, se zmorete morda drugače usmeriti, ste na določeni točki stojni v svojemu Jazu, 
ste stojni v svojemu obrazu. Ste stojni, čutni in sledilni svojemu srcu, svojemu nagonu, 
svojemu Bogu ali Izvoru. Torej Tistemu, ki je Zgoraj.  
Nekdo od Zgoraj, tudi vaš Vrh, vas vodi. To pomeni, da ste na šahovnici življenja.  Dobesedno 
nekdo, ki šahira z vami! Zato je hudó, zato je gorkó. A na koncu boste zmagoslavno vzdignili 
rokó. 
 
Ne bojte se, kaj bo! Ne bojte se, kaj prinaša jutrišnji dan. Ne bojte se, kaj se bo zgodilo z 
vsemi vami. Ne bojte se, ker Nebo stoji za vami. 
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Torej, če ste povezani v svojemu srcu, če plujete in ste vodeni, se nimate, dragi moji, 
ničesar za bati. 
 
Če pa ste v sistemu, pa tako ali tako ste vodeni iz sistema, iz strani nekoga, ki je Njemu Zgoraj 
njegov nasprotnik. Ta je Spodaj. 
Zato se vsi tisti, ki ste ujeti v družinske zapise, v sistemske zapise življenja, karme, davnine, 
razpadajočih teles ali česarkoli, svojih spominov davnine, ali tujih davninskih spominov ali 
česarkoli drugega, in ste vpeti v spodnje polje, imate občutek, da je vaše telo težko kot 
tona, da vas vleče navzdol, da vas vleče v globino, da se težje premikate, da je – kot bi 
imeli kamen ali skalo na sebi.  
 
TEHNIKA: KAKO SE OSVOBODITI PREIZKUŠEVALCEV, TEŽKIH SPOMINOV, VEZANIH NA 
DRUŽINSKO KARMO (posnetek 53,20) 
 
Ko zaznate to, da se težko zberete, da težko razmišljate, da ste ujeti v nečemu, iz katerega 
ne vidite rešitve in sprejemate rešitve, ki vam jih daje navidezno življenje ali sistem, se 
ustavite, se odmaknite od vsegá v prostor osame.  
 
Odmaknite se v prostor, kjer boste sami. Če tega nimate doma, se odmaknite v naravo. 
Posedite se pod drevo. Posedite se v kotiček, kjer boste začutili spokojnost okoli vas. Mir. 
 
Ko zaznate mir, poskušajte slišati ta mir. Prenehajte razmišljati, ampak samo misel 
usmerite v to, da slišite in čutite mir. 
 
Ko ga zaslišite, boste začutili težino znotraj telesa, kepo zbrane energije. Pustite jo. Naj bo, 
kjer je. 
Ko začutite to, da vas znotraj duši, pustite, naj se zgosti. 
Vi samo poskušajte slišati tišino, eter, zrak, svobodo okoli vas.  
 
Naenkrat se bo energija zgostila kot v kepo, gosto kepo, ki ima kot navidezno skorjo. 
Začutili boste kot skalo, kot težo nečesa, kar vas je do tedaj lovilo.  
 

Iz svojega telesa spolznite po desni strani, tam, kjer je 
Instinkt, in se prislonite kot v sprednji del, kot bi iz 
bočnega dela prereza, kjer je vaš Instinkt, ob njem se 
zlili pred vaše telo. 
 
 
 
Z zunanjo glavo se naslonite na čelo ali na lice, tako, 
da se čelne čakre telesa, materičnega in tistega od 
zunaj, povežeta. 
V trenutku, ko se cev na cev po DESNI STRANI poveže, 
se bo naredila iskra energija kot cevi, prasketajoče se 
smeri. 
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Takrat vas ta energija objame. In imeli boste občutek kot, da vas je močna svetloba objela. 
Pustite, naj vas objame. 
 
Ko vas objame, se vedno globlje potapljate v njo. Vedno več jo je. Vedno več. Vi pa samo 
opazujte proces. 
 
V nekemu trenutku bo ta energija postala tako močna, da bo v nekemu trenutku treščila, 
kot od zunaj, kot iskra, kot strela, kot udarna energija v zbrano gosto energijo znotraj 
telesa. Kot bi prišlo do atomske energije, ki zruši, ki spodnese. 
Takrat boste zaznali morda udarec, morda pok in se bo raztreščila ali razbila. Kot bi kepo 
energije, goste energije iz telesa potisnili ven. Ampak, to bo močen pok, močen udar, močen 
izriv. In to energijo boste vedno bolj in bolj potiskali navzven. 
 
V nekemu trenutku zna nastati praznina. 
Če vam to ne uspe enkrat, nadaljujte večkrat. 
 
V nekemu trenutku jo boste izrinili ven iz telesa. Je takšna kot rjavkasta temna energija, 
gosta energija, ki lahko tudi vleče na črno ali vijolično, gosto temno energijo, vsaj po skorji 
znotraj sebe.  
Kot bi skalo izpodrinili, boste v nekemu trenutku zaznali rjavo svetlo barvo, eksplozijo 
koščkov po levi strani, kjer so bili preizkuševalci. Kjer so bili tisti nasprotniki Instinkta, ki vas 
vodi in ki se veže na družinsko karmo. 

 
V trenutku, ko nastane tukaj praznina v telesu, boste zaznali, kako se ta 
svetloba, ki ste jo vztrajno gojili in vzgojili, aktivirali in prebudili, pričela 
zlivati in zapolnjevati mesto, kjer je bila prej velika »skala« ali gosta 
energija. 
V nekemu trenutku boste zaznali, da ste se zlili znotraj svojega telesa. 
 

 
Začutili boste mir. Začutili boste lasten blagoslov. Začutili boste lastno misel, lastnega 
zavedanja. Začutili boste, da ste živi in umirjeni. 
 

Zaznali boste kot, da delčki te goste energije prosto lebdijo tam zadaj ali 
ob strani, na LEVI STRANI tega telesa, svojega telesa, ki ga uporabljate. 
 
 
 
 

Ko boste misel, ko ste znotraj usmerili v to, da bi videli te koščke, boste zaznali močan ščit 
in te, mali drobni deleži, bodo nastale kot luske, kot deleži spominov, utrinkov, ki se bodo 
lesketali oziroma prosto postavljali. 
V njih boste videli različne dogodke. Lahko jih pogledate, lahko pa tudi ne. 
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Če se ne boste obregnili v njih in jih boste pustili, da so izven vašega telesa, boste zaznali, 
kako se naredi prerez, kot bi jih neki vakuum postopoma vlekel ven iz vaše avre. To je tisto, 
kar ste vi zavestno izrinili iz telesa. 
 
In ko iz vaše avre odtekajo te energije ali ti zapisi, ti spomini, boste zaznali, kako se iz 
mehurja, ki ste ga ustvarili predhodno, iz prostora tega mehurja, zlije kot odliv, kot odlitek, 
kot fosil, če si predstavljate, nova energija, nevtralna, prosojna energija, ki se bo nagonsko, 
samodejno zlivala preko vas in zalivala prostor teh spominov. 
 
Naenkrat znate zaznati zvok, kot bi nekdo nekaj posesal. Vuuu. Kot bi nekdo nekaj 
odmaknil od vas. In začutili boste kot, da se je naredil zaprti prostor, kot prostor 
membrane, časa in prostora, ki se zapre kot vakuum. Kot bi se vrata zaprla ali nekaj 
okroglega zaprlo, znate zaznati. 
 
V tistemu trenutku boste zaznali mir. Zaznali boste, da je za vami zaključena zgodba. 
Zaključena zgodba doprinašanja vaši družini ali izbranim igralcem.  
 
In od tistega časa dalje boste v miru sledili sebi, svoji harmoniji, svojemu vodstvu. 
Vaše vodstvo pa vas pelje v vašo svobodo, kjer boste na koncu zmagoslavno vzdignili rokó, 
ker ste ozavestili, ker ste dojeli, ker ste razumeli. Ker ste poskušali. Ker ste naredili in 
predali vse, kar je bilo mogoče iz vaše strani. 
 
Marsikdo se bo povprašal: »Ali sem dal družini dovolj?« 
Ko nastane to vprašanje je čas, da pogledate resnici v oči. Točno tisti trenutek se dela analiza 
časa in prostora. In verjemite, ko pridete do tegá, je čas, da zmagoslavno vzdignete rokó. 
 
Sledite sami sebi. Sledite svojemu srcu. Sledite svojemu fokusu. In s tem boste vzgled. S 
tem boste premikali. S tem boste pokazali pot rešitve tudi tistim, ki so v družini še ujeti v 
spominih, ki so jih morda sami nekoč ustvarjali ali pa soustvarjali. 
Pokažite jim pot. Pokažite jim zmago. Pokažite jim Svetlobo. Spomnite jih, da le Ljubezen 
premaga vse noči. 
 
Bolečine znotraj vas bodo postopoma izginjale. 
Počasi se bo vaša spokojnost vlivala na vaš obraz. Vaša energija se bo zlivala preko celega 
telesa in se zavakuumirala.  Zaznali boste, da je vaše telo bolj svetlo. Energija bolj svetla in 
spokojna. 
 
Zavedali se boste svoje glave, svojega telesa. Energije, ki se prosto uteleša ali zliva in zapira 
vsak košček vašega telesa. Vse do podplatov, do prstnih konic ste popolnoma 
zavakuumirani.  
 
In nato boste zaznali tisto energijo, ki se prislanja na telo. 
To je ta vaš drugi delež vas samih, ki se vpenja in sestavlja avrično telo. Tudi ta energija se 
bo popolnoma zalila in sharmonizirala s tistim, kar je znotraj vas.  
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Takrat boste zaznali močan ovoj, morda celo močan pok zunaj, zgoraj, spodaj, ker se boste 
uspeli odpeti od energije ujetostnega toka vašega življenja. 
 
Zato izhajajte iz dejstva – v življenje vstopate sami. Rojevate se sami. Živite sami in 
odhajate sami.  
Ko pa prestopate zemeljski eter ali zapuščate zemeljske svetove, čase ali prostore, pa 
nikoli več ne boste sami, ker se boste vrnili v družinski krog, katerega ste zapustili, da ste 
morda svojo roko, svojo dlan ponudili. 
 
Zato bodite ponosni na to, kar ste! Zato bodite veseli in radostni, pomirjeni, saj niste vi 
sodnik, saj niste vi razsodnik. Saj je vsak sodnik le za sebe. 
 
Želim vam vse lepo in lepo, lepo pozdravljeni. 
 



 
 

 17 

DRUGI DEL: VPRAŠANJA IN ODGOVORI 
 
Takole. Sedaj lahko tudi v Našemu času, Našega zavedanja in obstojanja tudi pričnemo.  
 
Najprej pa srčno pozdravljeni.  
Danes Sem Jaz nekako Tisti, ki Bom odgovarjal in prepletal drugi del vprašanj in odgovorov, 
ki so predvsem namenjeni vam.  
Moje imenovanje je zelo enostavno, le Jorgovanski Vladni mož. Imam morda lažjo pozicijo 
za vse in za vsakogar, ker v Moje imenovanje pa se nihče, do dandanes, še ni kaj veliko 
spotikal. V Mojega brata pa vedno znova in znova kdo. 
 
Ampak, dajmo se malce pozabavati in odpreti vprašanja in odgovore, radovednosti in 
nekakšnih vprašanj, ki so vam pomembni. Bom nekako usmeril na to, da Bomo dali čim več 
odgovorov in odprtja tudi za vse tiste, ki bodo morda tudi v kasnejšemu času prisluhnili. 
 
Upamo, da vam je bila tematika prvega dela zanimiva. Vsekakor je res razčljenjena.  
Vendar, poskušajte tehnike sprejemati ali vzemati tiste, tiste deleže ali delčke od njih, ki 
nekako sodijo na vas ali na določen del, ki vas zanima in vam žene radovednost. 
 
Tako, da, s temi tehnikami lahko vsekakor pomagate sebi in tudi drugim. To je tisto, skozi 
kar boste zagotovo našli svoj mir, odgovore tudi sami. Razumeli boste svojo družino 
oziroma družini, v kateri ste se znašli. V kateri ste bili morda enkrat, dvakrat ali pa večkrat. 
Morda je družina, v kateri ste se znašli naključno. Morda samo zato, ker ste soustvarjali 
določene dogodke ali pa ste se odločali za to, da boste pomagali prečistiti in usmeriti kakšen 
tok dogodkov, ki lahko odpre, podpre in premakne družinske člane, morda posameznike. In 
to je vse tisto, kar je šteto k vaši zmagi. 
 
Tako, da, kar z vprašanjem na površje. Kar izvolijo. 
 
»Ali lahko razkrijete, kaj je zatkano v dekliški priimek ŠTRITOF?« 
 
ŠTRITOF pravite, je vaše imenovanje družinskega porekla?  
Če dobro pogledate boste videli kot ŠTRI, ŠTRENE, ŠTRIK, nekaj, kar se vije, kar ste se 
prepletali medsebojno. In predvsem takrat, ko vidim, v vaši družinski veji, ste se v začetku, 
vendar to niste bila vi nosilka tega zapisa, so se prvobitni medsebojno poročali. Zakaj? Ker so 
želeli ohranjati kri. Ker so bili nekako kot družinsko, vejno podprti. Imeli so občutek, da 
plemenita kri ostane samo med plemenitimi ljudmi. Zato so se kot v nekakšnemu obredu 
štrikali, prepletali in vili medsebojno. 
Ampak, obtežitve nekako niso osnova za vas. Ste pa vsekakor vstopali kasneje v ta družinski 
krog, v kateremu pa ste že veliko odnašali ali RAZBREMENJEVALI to vejo, v kateri ste se 
znašli.  
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»V kakšnih povezavah je priimek SMEŠNJAVEC?« 
 
Sam priimek SMEŠNJAVEC dejansko govori o smehu, a hkrati zmedi. O temu, da so se 
mnogi izgubili in niso niti vedeli, kdo so, kaj so in zakaj so. Veliko so igrali. Bila je rodbina ali 
začetki, v kateri so zabavali. In vsekakor, skozi zabavo, so delali zmedo. Sproščali, a hkrati 
ohrabrevali.  
In v drugi poziciji je bil to dejansko priimek, v katerem so na sebe vzemali marsikaj, 
prevzemali določene odgovornosti. Zakaj? 
Ker so se v igrah spotikali v plemstvo, spotikali v vodilne, spotikali v preproste. Spotikali in se 
na njihov račun okoriščali. 
Tako, da na neki način je bila obtežitev, na drugi način pa sprostitev. 
 
»Kako vidite dekliški priimek ORAŽEM in kako s poroko prevzetega COLJA?« 
 
Če dobro pogledate, je prvi priimek izrezani.  
Morate vedeti, da so določeni priimki, tako kot imena, skrajšani, ali oskrunjeni ali izpeljanke, 
kot bi v domačemu vašemu imenovanju nekako pripovedovali. 
OSOVRAŽENI ali SOVRAŽENI, se pravi, kot izmeček družbe, kot nekdo, ki ga niso 
sprejemali. Bili ste drugačni. Bili ste popolni. Bili ste tisti, ki ste bili na mestu in ste stali za 
seboj. In kot družina je vedno izstopala. Vendar hkrati so vas zato tudi sovražili. In to je tista 
srž problema, v kateremu ste se znašli. 
 
In če dobro pogledate, COLJA govori o culji, kot o deležu, ki ga prevzemate in prenašate. In 
če dobro pogledate, boste lahko videli, da ste že skozi zgodovino bili prepleteni z določenimi 
igralci, s katerimi se igrate ali prepletate igro še dandanes. 
 
Vendar, kadar oseba nekako izstopi iz dekliške karme v partnerski odnos in prevzame 
družinsko karmo druge osebe, morate najprej vedeti, da se pretehta družinska veja. To 
pomeni, da tisti, ki višje vibrira, prevzema karmo ali jo razbremenjuje. 
 
Če se dve družini tehtata, se vedno naredi izravnava, ker tam, kjer je več, se da tam, kjer je 
manj. To je ta izravnava. 
In če dobro pogledate v svojih imenovanjih, dobesedno vidite, kako generacijsko prenašajo 
zapise ali vsebine.  
 
Mnogi se medsebojno poročajo ali pa prevzemajo priimke. Se pravi, po temu točno vidite, 
kjer delate spremembo priimkov, da povlečete imenovanje ali vsebino iz vašega 
rodbinskega vejevja, kot tudi iz novega pridobljenega vejevja. 
 
V primeru, KO SE ČLOVEK ODLOČI ZA NOVO IMENOVANJE, NEVTRALNO IMENOVANJE, neki 
novi priimek, na primer: numerološko, da se nekaj izpelje, je zopet pomembno, da je lahko 
priimek, ki se nasloni ali je izpeljanka iz nečesa, kar je že bilo generacijsko in se lahko vpne 
v drugo karmo. 
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Kadar pa posameznik izbere nevtralno, nekakšen nevtralen ime ali priimek, pa pomeni, da 
ima lahko tudi srečo in ni nobena izpeljanka in ni nobene podlage. 
 
Kadar ni nobene podlage, je takrat človek lahkoten v odnosih, medsebojno, ampak vedno 
znova se izvije iz odnosov in je sam, samostojen in pluje svojo pot. 
 
Kaj je dobro, kaj je slabo zavisi od tegá, kaj človek rabi kot izkušnja, da dojame, kje je njegova 
pot. 
Skupinsko, generacijsko prepletanje je bistvo zmage, da ste drug drugemu rešitev ali svetla 
luč.  
 
Saj veste, ko imate vse vehe v prostoru, so dejansko tako, kot da bi lezle ene preko drugega. 
Ko prižgete luč, se dvignejo in to je smer in se premaknejo drugam. 
 
Tako so tudi zapisi. Tako so energije. Tako so duhovi. 
 
Morate vedeti, da vsak zapis je spomin. In vsak spomin je energija. Je energija nečesa, kar 
je bilo ustvarjenega.  
 
Kot posameznik redkokdaj ustvarjate sam svoj zapis, ker se vedno vaši dogodki ali vaša misel 
dotakne nečesa. Če ne drugega, pa živali ali rastline. Vedno znova se energija vrtinči in 
dotika. 
Tudi, če je samo misel, je lahko lepa. Pa s to mislijo se lahko dotaknete, ali ljudi ali, ko jo 
zapišete kot pesem, gre lahko med ljudi. Se pravi, vedno IMA neki efekt! Na nekoga dobro, 
na nekoga slabo.  
 
To pomeni, da se vedno vse premika. In zato lahko vi, kot posamezniki, vedno znova 
opazite, ali ste vi tisti igralec, ki v družini razbremenjujete ali pa se morda celo obtežujete.  
 
Vendar, ne obsojati, da je nekdo kriv, ker je živ! Ne obsojati, ker je nekdo morda vas sprejel v 
družinski krog in imate občutek, da vas vedno vleče nazaj! Ne, on ni kriv! Vi ste krivi, ker 
niste zmožni izstopiti! 
 
Torej, ne kazati s prstom na igralca, kdo je kdaj živ ali kdo je kriv, ampak, ustavite se, 
vdahnite in izplujte.  
To ne leti na vas, kot beseda na osebo, s katero Sem predhodno opeval, ali govoril ali 
spregovoril, ampak na splošno. Tako boste vedno znova lahko sami sebi rešitelji in hkrati, 
skozi to, luč od Luči za igralce v družinski igri prenašanja ali preoblikovanja. 
 
Kar izvolijo, vprašajte naprej! 
 
»Kaj lahko poveste o ponovno prevzetem dekliškem priimku TALER?« 
 
Vsekakor morate vedeti, da vaš priimek ne seže v slovenske vode. Se pravi, je pa skrajšava 
ali del zgodovinskega imenovanja. TEJLER (TYLER) so se imenovali v starih zgodbah starega 
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imenovanja. To govori predvsem o zgodovini, ki je imela ukaz in vedno znova je usmerjala 
ukaze v nekoga. Zato je bila ta družina tudi zelo obtežena, ker je prevzemala odgovornost.  
Ni bilo enostavno živeti ali sobivati v tej zgodbi. Zato vedno znova imate občutek kot, da ste 
ujetniki njih samih. 
 
Skozi družinske zgodbe, kot vidim skozi zgodovino, ste se že pojavljali v teh vlogah, ampak 
v različnih igrah. Tako, da ste že v zgodovini poskušali pomagati in ste pristopali tudi v ta 
zgodovinski krog teh igralcev, da bi jih razbremenjevali, a niste zmogli. 
Zato ste bili dejansko tudi usmrčeni. Imate kar težke zgodbe, kot vidim, za seboj. Ampak, 
pomembno je, da v tej zgodbi vidite svojo smer, vidite in ste luč sama za sebe.  
 
In v življenju nikoli ne smete kazati na nikogar! Kar tudi večinoma niste, ker ste se trudili in 
bili opazovalka in ste delala na sebi. Zato vam je bilo v življenje tudi podano toliko igralcev, 
dokaj napornih. Oni pa so, v povezavi z zgodovinskimi zgodbami, ki so jih tudi krojili in 
ustvarjali. Zato imate občutek kot, da so ujetniki, kot da imajo veliko okoli sebe in jih vleče 
stara zgodba nazaj, ker so igralci, katerim ste vi prihajali pomagati. 
 
Ampak, kakorkoli že, pomembno je, da začutite, da ste izživeli, kar ste prišli narediti. Vi 
imate tukaj dobro postavljen zapis. In predvsem vas rešuje to, kar ste veliko delali na sebi. 
Ste iskalka. To je vaša zmaga! Ste tista oseba, ki vedno znova gledate v srce, gledate v širino. 
Opazujete in tudi sodelujete. Tako, da, vaši zapisi kar dobro stojijo, tako, da samo pogumno 
naprej v vaši poti. 
 
»Kakšne zgodbe nosi rodbinski priimek MAJCEN?« 
 
MAJCEN izhaja iz imenovanja, kjer so bili dejansko MAJCERANSKI. To je bila izpeljanka iz 
veje rodbine, ki je imela veliko posestva, veliko zemlje, ampak so bili pa izredno majhni, 
majhne rasti. Nekateri so jim dejali, da so bili pritlikavi, ampak hkrati zelo povezani z naravo, 
z življenjem. Kot bi dejali, kot so vas nekateri v zgodovini poimenovali ŠKRATULJI. To govori o 
imenovanju ali imenu priimka te zgodovinske veje. 
Majhni, ampak udarni! In to je tisto, kjer tudi nekateri, ko se pošalijo: »V majhnih flaškah je 
dober strup!« 
 
Ampak, vi ste skozi zgodovino rodbine vedno znova vedeli po male in male korake 
stopicljati, da se naredi velik premik.  
Tako, da tukaj, v temu vašemu priimku je kar veliko modrosti, ker kljub majhnosti in majhnim 
korakom ste daleč prišli. 
 
»Kakšno zgodovino nosi priimek NOVAK, ki jih je v Sloveniji največ?« 
 
Prav civilizacija se je imenovala. Dejansko izpeljanka iz NOVAKÓROV, kot nekako, kako bi 
se imenoval, rodbina ali veja, ki se je množila in je nastala populacija. Vi bi nekako dejali 
kot okrožje nekakšnega predela ruskega kraja. Od tam dejansko tudi izhajate kot prvobitna 
ali udarna. 
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Veliko je Novakov, tako kot pravite ali opevate. Veliko je takih, ki so se preimenovali. 
 
Ampak, sam priimek NOV je vedno nekaj, kar raziskuje. In NOVÁKOVI so vedno raziskovali 
in osvajali. NOVAKÓVI so bili tisti, ki so vedno znova širili vse – svoje posestvo, svojo 
zemljo, svojo domovino, vse, kar je bilo skozi zgodovino možno osvojiti. 
 
Tako, da, mnogo tistih, ki so služili, so pripadali tej veji. Zato je tudi mnogo ljudi, ki dejansko 
takoj začutijo, ta ime oziroma priimek ali imenovanje, kot bi pri Nas lahko poimenovali, 
morda malce pri vas ne uporabljate takšnega prepletanja besed.  
To govori o dejstvu, da so bili podložni, da so bili pripadni, da so službovali in zato tudi 
dejansko takoj sprejemajo tudi to imenovanje. 
Dokaj zahtevna zgodba, ampak zelo močna zgodba. 
 
»Kaj lahko poveste o poku, ki se je pred meseci čutil na vrhu kronske čakre in tudi v avri?« 
 
Vsekakor, če se spomnite, leta nazaj (Jasara) Smo dejansko imeli odprto tematiko, kjer Smo 
opevali ali govorili, kako se zgodi, ko duša dozori. Se pravi, ko pride do tega vesoljnega 
poka ali poka znotraj ali v okolici telesa, znotraj, se pravi, energija, ki dozori, ki prekipi in ki 
doživi odprtje. 
 
In ta pok je dejansko bil zelo glasen. Običajno ga ljudje lahko začutijo ali slišijo, ko spijo. 
Mnogi bi dejali, da ga prespijo. Vendar ga nihče ne prespi, ker se vsak predrami in ga sliši, se 
ozavesti, vendar ne vedo, kaj bi s tem. 
 
Pri vas ste na ta način dosegli neko stopnjo višjega pretoka in ste hkrati tudi povezani ali 
nekako že usmerjeni v svet opazovanja civilizacij, tehtanja in pretehtavanja za premik 
naprej. Tako, da, vse skupaj se vam je tukaj prepletalo. In to je tisto, kar imate tukaj 
postavljeno. 
Jasara. 
 
»Kakšne postavitve stojijo za priimkom MOHORIČ?« 
 
Če dobro pogledate, je dejansko veliko priimkov izpeljano iz MOHORIČ – MOHORIČIČEVA, 
MOH, MOHANSKI, se pravi, kar nekaj je teh, dejansko izpeljank iz vsegá. 
 
Če dobro pogledate in poskušate začutiti boste videli, da se znotraj skriva kot del, 
imenovana MEHA, kot nekdo, ki se je širil, nekdo, ki se je raztezal. Družina, ki se je širila, ki 
je posvojevala in posvojila mnogo ljudi, mnogo otrok. 
Dejansko, vaša rodbina je v zgodovini imela veliko odprtega duhá, kjer so sprejemali 
otroke vsegá. Tako so jih šolali. Tako so jih postavljali. Tako so jih izoblikovali. 
 
Določeni ljudje, ki so bili z dušo in srcem predani otrokom, ki so bili dejansko odpadniki 
družinskih vej ali so odraščali v nekako cestnemu dihu, kot bi dejali, ali duhu, kot bi dejali v 
sodobnosti poimenovano, je dejansko prihajalo pod ta MEH, pod to odprtje.  
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Zato so skozi zgodovino veliko vsegá odprto sprejemali, a hkrati tudi z velikimi ljudi se 
prepletali.  
Na ta način je nastajalo tudi veliko karmičnih vezi, kar pa se vidi skozi različna rojstva, ker so 
poskušali tudi tisti, ki so vstopali kot otroci do njih, med njih, dejansko imeti potem enaki 
doprinos tega meha kot nekako sprejemanja drugih ljudi, predvsem svojih domačih. 
 
Drugače se je tudi vrh nekega predela, nekega gorovja ali naselbine tudi imenoval. In to je 
bilo prav tam, kjer je bila tudi postavljena ta stavba, če se temu sploh lahko reče ali opeva, 
stavba ali naselje, ki je bilo navidezno dokaj skromno, vendar polno ljubezni, polno odprtega. 
Ogromno pa so pridelovali hrane in šolali otroke na samostojno pot, da so zmogli postati 
odgovorni in odločni. 
Kar dobra zgodovina, ne glede na vse! 
 
»Dandanes je večinoma v navadi, da se v družini prevzame priimek po moški strani. Nam 
lahko poveste, kakšno ozadje ali vlogo pa ima v družini dekliški priimek matere? Ali prihod 
posameznika v določeno družino, službo ali družbo pomeni tudi reševanje sistemskih 
vzorcev?« 
 
Vsekakor zanimiva vprašanja! Kar malo Bomo razplamteli to nekakšno tematiko. 
 
Morate vedeti, da v nekemu obdobju so moški prevzemali nadzor nad ženami, ampak je 
bilo to izključno le verskega pomena. Zakaj? 
Ko je vera izluščila mater ven iz svojega sistema, ko je vera različnih smeri izluščila in 
potisnila vrednost matere proč, je obveljalo umetno imenovanje moškega reda ali pa roda. 
Kakor katerega, kakor na posameznika. 
 
Moški so se titulali, da so odgovorni, da morajo nositi njihovo imenovanje vsi, ki sodijo v to 
družino. 
A glej ga zlomka!  
Prav oni so dejansko nosilci karme. Nosilci in filtrirajo. In dejansko pretakajo in ustvarjajo. 
 
Ker je vera ali religija posekala, izničila, iznakazila žensko in jo razvrednotila, ji je odvzela 
tudi ime. Skozi stare zgodovinske zapise lahko vidite, da so jim dejansko odvzeli tudi ime. 
Ženske so zgubile prvobitno ime in jo je lahko moški poimenoval in jo zval, kot je sam želel. 
 
Zato so moški, tako kot so po sili razmer pridobivali ženske, so jo lahko tudi omalikovali, so jo 
lahko tudi iznakazili, so jo lahko dali v nično stanje, nične osebe. 
Veliko žensk si je vzelo življenje, ker niso zmogle prenašati vsegá. In takrat so moški tisti 
krivi.  
Ampak, če ne bi bilo vere oziroma ne bi bilo verovanja, cerkvenega staža in politike v 
ozadju, da je namensko razvrednotila žensko, bi se dejansko priimki ali rodbine lahko 
mehko prepletale. 
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V prvobitu so moški prenašali ime in priimek. Celo nadimek, ki so ga imeli, ali skozi 
življenje ali pa v le otroškemu obdobju. Lahko je bil razpoznavni znak po nečem, kar je bil 
znak svobode, ali ujetosti ali nekega plena, morda medved. 
Se pravi, če je nekoč nekoga ugonobil, na poseben način in mu je bilo kot čast imeti ali 
ujeti ali nadvladati medveda, se je lahko tudi imenoval MEDVED. 
 
Zato so mnogokrat mnogi moški predvsem zvali ali nazivali sebe po nadimku. Zato je njihovo 
prvobitno imenovanje roda počasi izginilo. In tako so se otroci ali potomci vedno znova 
izražali, da pripadajo Medvedu in vedno znova so dajali čast samo tistemu delu, kar je bilo 
navidezno za njih častno. 
 
Ženskam pa so odvzemali tako ime kot rodbino. Zakaj? 
Ker so jih dali pod njih! In tako je moški zasenčil ženski rod. 
 
Moški, ki v dandanašnjemu času še vedno enako zahtevajo, da morajo nositi njihov 
priimek, je to dejansko največja zmota. Zakaj? 
Tako kot žensko, na nek način, razvrednotijo in jo dajo pod svoje okrilje, prevzamejo 
kompletno karmo, ki je bila zgodovinsko prepletena z njihovo družino. Ker njej dá priimek 
pomeni, da prevzemajo njihovo celotno rodbinsko vejo. 
 
Kadar se zgodi, da je nekako priimek zmoten ali nekako pikajoč in ni primeren ali se nekdo ne 
počuti primerno v imenovanju, da nekako imate priimek, ki je posmehljiv ali, ki se, v 
kateremu se nekdo zelo slabo počuti, ga nekdo zagotovo ne bo hotel prevzemati, se lahko v 
priimku samo lahko loči kot priimek na dva dela, pa se razbije moč nekakšnega blatenja ali 
žalitve, ali pa se vrine kakšna črka in se razmehča ali ublaži ta zgodovina. Ali pa odvzame 
kakšna črka! 
 
Jaz bi dejal, da ženske so skozi zgodovino plačale svojo ceno. Ampak ne zato, ker so bile 
zvite, ampak zato, ker so moški namensko hoteli vladati. In ker so skozi zgodovino moški 
vladali in so osvajali, so vedno znova prejemali, sprejemali, jemali in zavzemali vse tisto, kar 
ni bilo njihovo. 
Izgubilo se je spoštovanje. 
 
V trenutku, ko je nekdo vstopil na zemljo, ki je bila last nekoga drugega, ali so na 
določenemu redu, območju živeli že nekateri prebivalci in so slednji dejansko bili srečni tam 
in se niso hoteli premakniti in so jih prvi napadali in zavzemali njihova področja, so dejansko 
izgubili slavo in čast v smeri Neba. Zakaj? 
Ker so se odmaknili od Neba! 
 
In bolj, ko je rodbina nekako prevzemala in vedno znova vrinjala svoje imenovanje kot, da 
MORA tako biti, bi dandanes zagotovo razmišljala, s tem védenjem ali znanjem, drugače. 
Ampak, ker delate po programu – saj veste, moj oče je sprejel, moja mati je naredila tako, pa 
zopet tako. Pa moj dedi, pa pradedi, pa tako dalje. Vedno znova se izgovarjate na nekaj 
takega! Tako pač je!  
 



 
 

 24 

Zakaj slediti sistemu? To je sistem! 
Vse, kar je nekaj rutinskega, se naziva sistem! 
In to pomeni, da ste nesrečni zaradi tega, ker vas že zgodovina daje skupaj in povezuje za 
določeno obdobje. 
 
Zakaj ste nesrečni? 
Ker zgodovina vam daje samo povezave časa, v kateremu ste bili nesrečni in vam da v 
zgodovini ali izpelje iz zgodovine samo dogodke, v katerih ste posamezniki, ali ženska ali 
moški, morda zelo trpel. In zato imate samo določen čas zapisa, ki ga je potrebno v 
dandanašnjemu času preoblikovati. Zato pridete skupaj in se razidete.  
 
In če bi tekli v temu toku, bi bili skupaj toliko časa, dokler vam je lepo, dokler se zmorete 
raziti v nekemu duhu in bi stopali dalje. Tako bi generacije razbremenjevali!  
A hkrati vi vztrajate in držite svoj tempo ponosa, ega, temperamenta, materialnosti, ker vas 
združuje denar, ker vas združuje blaginja.  
Kar je vezano na generacije, kar je vezano na imenovanja govori o dejstvu, da se vedno 
znova spotikate ob človeški rod karme. 
 
Zelo simpatično vas bo opazovati v kasnejšemu času, ko boste dejansko prehajali na pot 
svobode, v kateri ne boste imeli nobenega lastništva. 
 
V Našemu času, Mi Smo že prešli v vaš čas in tudi v nekaj naslednjih dnevih boste počasi, 
počasi tudi dojeli, da je temu tako, boste dejansko videli, kaj vam Mi ponujamo. Svobodo! 
Brez lastništva! 
Kajti, lastništvo je osnova, v katerem ste vi zgrešili generacijsko vse poti! 
 
Lastništvo izhaja že iz smeri religije, v kateri ste častili, v kateri ste morali se podrediti in 
sprejeti neko vero, ker so vam jo vsilili. Skozi to so vam vsilili vero, so vam vsilili tudi ime, so 
vam vsilili tudi imenovanje rodbine. So vas postavili na mesto, kjer se boste borili za življenje 
ali preživetje. 
 
Tako, da, skozi ves ta čas, skozi vsa ta popotovanja, boste dejansko dojeli in razumeli, da 
dokler ste sistemski, boste trpeli! 
Šele, ko izstopate iz sistema, ko izstopate iz karme ujetosti, vseh teh zapisov, ki so 
program, boste šele razumeli, kaj vam da krila za polet – SVOBODA! 
 
Kaj je svoboda? 
Da vi lahko brez misli živite, se radostite in smejite. To je svoboda! 
Kjer vsak za drugega poskrbi, vsak drugega opazi. Nikoli ne gre mimo drug drugega, ne da bi 
ga pogledal v oči, ne, da bi ga zapazil, ne, da bi ga oplazil. Če nič drugega, sprejeti z 
nasmehom!  To je življenje! 
 
Če pogledate živali, vedno se opazijo! Če pogledate samo pse, ki se sprehajajo, bodo vedno 
pogledali drug drugega. Marsikdo se Mi je nasmehnil – ja, in zarenčal, ampak vedno je očesni 
kontakt. 
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Koliko ljudi pa vi opazite? Kolikem ljudem daste pozornost? Koliko ljudi opazite ali oplazite 
z očesnim kontaktom?  
Redki so, ker ste v svojem filmu svojega bremena, ker jo nosite in postavljate na sebi. 
 
Tako, da, kaj bi dejal? 
Jaz bi dejal, da poskušajte biti čim bolj budni in realno pogledati resnici v oči. Razčlenite 
imenovanje svojega imenovanja ali roda. Poskušajte iti nazaj, kdo je od koga prevzemal 
karmo in kdaj so se pričeli spotikljaji.  
 
Dejansko vi lahko secirate in ločujete do nekih generacij, daljše generacijske veje. Morate 
vedeti tudi to, da so duše se premikale in prestavljale, da ni samo veja imena tisto, kjer se je 
kdo rojeval, ker so duše druge. Različne duše so različni igralci skozi zgodovino. 
 
Tako, da, pri vašemu času je sila težko to nekako postavljati ali zoperstavljati, ali se usmerjati, 
da to ste ali to niste! 
 
V prihodnosti pa boste lahko dejansko pogledali tudi svoje zgodbe, v katerih ste živeli: kje 
ste bili sistemski, v kateri družini ste se rojevali, v kakšni vlogi ste se rojevali, zakaj ste se 
rojevali. In lahko boste več let, če boste hoteli gledati, opazovati, občudovati ali analizirati, 
a hkrati boste razumeli končno točko, zakaj ste bili porojeni v družini, v kateri ste bili in iz 
katere ste izstopili. 
Na koncu boste dojeli, zakaj ste zmagoslavno vzdignili rokó, tudi samo lahko s posamezniki 
ali pa z večino svojih družinskih članov, prijateljev ali privržencev. 
 
Tako, da, kakorkoli že, ne boditi sistemski! 
Sistem je samo otopelost in program rutine. Vi pa rutine ne potrebujete, če želite imeti 
življenje. 
 
Kar izvolite, vprašajte naprej. 
 
»Kakšno družinsko popotnico nosi priimek PUST, glede na to, da se nahajamo v času 
praznovanja istoimenskega praznika in običajev, povezanih z njim?« 
 
Če pogledamo (Jasara) zgodovino vaših rodbinskih vej, v temu imenovanju dejansko 
prehajate v kraj, kjer so vzgajali pusta. Kaj je pust? 
Pust je čaščenje pomladi. Čaščenje bujenja, čaščenje življenja. In od ust do ust so peli in se 
nekako veselili in radostili. 
 
PUSTORIN je bilo prvotno imenovanje ali nekako iz tega je bila nadaljnja izpeljanka kot 
PUST, kot sveti PUST. Bil je kraj ali nekako področje, na katerem so častili kot sveto 
pomlad, prebuditev pomladi in tudi pripravo ženske na oploditev. 
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Dejansko prvobitna prebuditev ali PUST, imenovanje izhaja iz ženskih ust, ne iz moškega 
postavitvenega dela. Prvobitno so ženske častile pomlad. Moški pa so se radostili izza 
ozadja, a jih hkrati podpirali. 
 
PUST je nekako imenovanje družine, je torej prebuditev pomladi. Dobra podlaga! Ni slaba! 
In skozi zgodovino, prav vaša rodbina je veliko dajala pridelkov drugim in veliko delila med 
druge. Tako, da, sami začetki vašega imenovanja kot rodbinskih vej so bili zelo dobri. 
 
»Kaj lahko poveste o priimku MIR? Na individualni ravni se je namreč izkustvo notranjega 
miru pojavilo po tem, ko so se zgodile sanje o prehodu in informacija, da so bile le-te 
istovetne vsebini vašega predavanja Resnica ter posledično po vzpostavitvi kontakta z 
vami.« 
 
Vaše imenovanje ima izjemno moč! 
Se pravi, če pogledate skozi zgodovino, dejansko ste vedno bili v rodbini tisti, ki ste bili 
mirovniki, ki ste delali sprave skozi družino. Nekdo, ki je vedno znova prišel, gladil in delal 
izravnave, poravnave in dogovore ali usklajevanja, predvsem med bogatimi in revnimi. 
Veliko se je ta generacija ali vašega izpeljanja dogajala pred različnimi sodnimi dvoranami, 
kjer so bili tehtanja. In vedno znova ste bili mirovniki za to, da ste se zavzemali za svobodo 
posameznika.  
Dobra postavitev, a hkrati težka postavitev! 
 
Če dobro pogledate, tako, kot ste dejali, ste pred časom dejansko sanjali. Videli ste tudi 
svoj prihod in tudi PREHAJANJE od drugod v zemeljski čas in odhod. Dejansko ste tudi 
večkrat, kot vidim, povezani z Nebom. Vi prihajate iz Neba.  
Vi niste zemeljski vstajiteljski. Zato imate tudi to močno vez z Višjim Jazom. Upoštevajte 
ga, poslušajte ga in delajte veliko z Instinktom. Morda večkrat dnevno samo oplazite 
Instinkt. Vam bo dajal večja videnja in večje povezave vsegá, kar nosite v sebi. 
 
Ko ste končno začutili mir je to točno tisti znak, kdaj ste izživeli generacijsko karmo. In od 
takrat dalje živite zase, za svojo pot. Zato imate občutek miru in harmonije. 
 
Jaz bi vam svetoval – v temu času opazujte nebo, fizično telo. Opazujte, kaj se dogaja, kako 
se dogaja in opazili boste mnogo več kot pa drugi. Tako, da, poskušajte zbrano sodelovati in 
se pripraviti na novosti, na Resnico, ki prihaja med ljudi. 
 
Tisti, ki ste v temu miru stojni in nekako prepletajoči, boste vsekakor Resnici brez težav 
pogledali v oči. 
Tisti, ki so zlagani in so sistemski, pa bodo bežali od Resnice in ji ne bodo hoteli gledati v oči. 
 
Resnica prinaša namreč mir. A hkrati pravičnost, ker bo razkrita Resnica vsem očem. Vse, 
kar je bilo izpeljano ali postavljeno kot sistem, daleč od Resnice, daleč od srca, bo sedaj vse 
prišlo pred vas. 
Tako, da, samo pogumno sledite in čutite sami sebe. In ste popolnoma zmagoslavno 
vzdignili rokó. Tako, da, samo naprej, pogumno naprej! 
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Kar izvolijo naprej. 
 
»Ali nam lahko razkrijete, kdo ste in od kod ste Jorgovanski Vladni mož ter ali nam bo kdaj 
dana možnost in priložnost, da vidimo čare vašega Kraljestva?« 
 
Kar se tiče Mojega imenovanja, ali spoznavanja Mene ali Mojih bratov, lahko prišepnem, da 
Nas boste osebno lahko spoznali vsi, zato, ker bomo skupaj odpotovali. Sem tudi v ekipi, s 
katero Sem prešel skupaj med ljudi, pred ljudi in tako boste tudi vsi dejansko spoznali vse 
Nas. 
Mi ne Bomo hologram. Mi ne Bomo nič drugega kot Bitja Življenja. 
 
Jorgovan je pravzaprav planet, iz katerega prehajam. Ampak je to samo kratka izpeljanka 
Jorgi, ker Me je tako nekoč ljubko poimenovala Lanjuška, ko Mi je pogledala v oko in dejala: 
»Ma, kaj boš Ti Jorgi Meni govoril? Pusti Meni živeti!« 
In od tistega trenutka dalje je Meni nadimek Jorgi! Ampak, kakorkoli že, Mojega pravega 
imenovanja zaenkrat še ne Bom izrazil.  
Vendar, nekako izpeljanka kot Jorgovan pa lahko opevam, da pomeni Življenje. Življenje pa 
veste kdo, kaj in zakaj!? 
 
In Jaz Sem to, kar Sem. Vi pa še niste tisto, kar mislite, da ste. Boste pa kaj kmalu lahko 
posedali, se sestavljali in spajali. 
 
Tako, da, naj vam bo to samo za toliko kot želim opevati! Jaz bi že odprl več, vendar težava je 
v temu, da če opevam preveč o Sebi, o Svoji Rodbini ali o veji, o kateri ali iz katere izstopam, 
bodo posamezniki ZOPET prepletali, pljuvali, obrekovali, kam kdo kam sodi, v katero knjigo, v 
katero zvrst, v katero zgodbo in bodo krivični do vseh tistih ljudi, ki sledijo Nam in svojemu 
srcu. 
Pomembno je, da vsi tisti, ki boste potovali, Nas boste spoznali – tako Očeta, tako Jezusa 
kot tudi Mojega brata Brahmana, kot tudi Mojega drugega brata – ne Bom ga imenoval! 
Dobro, dobro, ne Bom se nekako okronal s tem! Ampak, vse Nas boste spoznali. Morda ne 
tisti prvi dan. Ampak, potovanje bo trajalo kar nekaj časa.   
 
Ampak, končno boste dojeli, da Smo ljudje, tako kot vi, vendar različnih postav, različnih 
velikosti. In da ste vi, kot ljudstvo človeštva, dejansko izpeljanka, ki SODI v knjigo, Lanjušino 
knjigo, ki je govorila o ustvarjanju bitij, ki so bili majhni in živeli na nekemu področju, kot ga 
je Ona imenovala, v terariju. 
 
Ampak, kakorkoli že, kaj kmalu boste dojeli Resnico in boste Resnici lahko pogledali v oči. 
Sem prepričan, da Bomo prenesli mir med vse ljudi, tiste ljudi, ki bodo želeli srečo in 
ljubezen. 
 
Kar izvolijo, še na eno vprašanje Bom odgovoril, potem pa se Bom moral odmakniti. Kar 
izvolijo. 
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»Kaj se bo po prehajanju dogajalo z našimi imeni in priimki ter kaj nam lahko razkrivate o 
imenovanju držav in planetov in njihovem vplivu?« 
 
Vsekakor morate vedeti, da nekateri bodo obdržali imena tudi kasneje, ko se bodo 
postavljali, sestavljali ali usklajevali. Nekateri bodo obdržali priimke družine iz zemeljskega 
imenovanja. Vendar, čisto vsi pa boste dobili tisto prvobitno imenovanje in dodatno 
izpeljano imenovanje.  
 
Tako da, zagotovo boste uporabljali tri imena. In to je tisto, kjer se boste potem znašli, 
sestavili in SAMI postavili, kaj želite biti. Tako da, pri Nas boste zagotovo dobili dodatno 
imenovanje, ki vas bo povezalo, prepletalo in vam dalo moč zgodovine in zapisa. 
 
Vsak bo nosil ime, ki bo nosil zgodovino in vso zgodbo, skozi katero bo vedno vsakdo 
vedel, kaj je DOPRINESEL k temu miru in harmoniji in sreči, da je prestopil, stopil in nekako 
vstopal v svet Razsvetljenja. 
Tako da, to je, kar se tiče IMEN! 
 
Kar se tiče PRIIMKOV – večina bo dobila priimke ali prevzela priimke ali dodala priimke, 
zavisi od posameznika, ko se bodo povezali s svojimi prvobitnimi ali družinskimi člani, ki so 
bili ali so živeči na drugih planetih, ali pa imenovanja, kot si ga bodo izbrali sami. 
A to ne bo od danes na jutri. To bo takrat, ko bo človek začutil, da je čas za imenovanje. 
 
Mi bomo spoštovali vas in vas nazivali po imenu kot ga imate, kot ga nosite ali kot želite 
biti. Tako da, vsekakor pa boste lahko vsako svojo črko točno videli, pregledali in usmerili, 
kam sodi in katero zgodbo prenaša in izpeljuje. 
Tako da Naše šole izobraževanja bodo takšne, da boste res našli sebe v vsej tej sliki in v 
vsej tej zgodbi. 
 
Tako kot Smo nekoč, nekdaj že opevali in razkrivali, da je vsakdo, iz vsakega planeta nekaj 
dal, neko kapljo Svoje krvi za ustvarjanje ali soustvarjanje. In če dobro pogledate vidite, da 
je veliko držav, predvsem ne bi se usmerjal ravno na države, ampak na morda podeželja, 
rajone, področja – kako naj to imenujem?, kjer opazite različno govorico, kjer opazite 
različno podobnost, a hkrati drugačnost, tako po obrazu, po videzu, po zunanjosti, takšni ali 
drugačni postavitvi. VSAK DELEŽ NA ZEMLJI JE EKSPERIMENT! VI VSI SKUPAJ STE 
EKSPERIMENTI, ker ste večina od vas obujeni in preneseni od drugod, iz fizičnih teles v 
zemeljski eter.  
 
Zemlja ni nastala po naključju! ZEMLJA JE UMETNO USTVARJEN SVET, v katerega Smo 
vnesli vse, kar je bilo razpršenega po Vesolju, vse, kar je bilo izničenega po različnih 
kontinentih, različnih ostankih ali izkopanin in Smo postavili vse skupaj, z različnimi 
civilizacijami, skupaj v življenje. 
 
In nenazadnje so tudi vsi tisti, ki so uničevali življenje, dobili priložnost popravnega izpita. 
Zato imate nivojsko stanje. Zato imate postavitve svetov, časov in prostorov. Zavisi, koliko 
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se je kdor koli, kdaj koli ukvarjal s tem, kar je vidnega, nevidnega, kar je Spodaj, kar je Zgoraj, 
kar je v Življenju. 
 
Morate vedeti, da v Vesoljnemu obstoju je ogromno galaksij. Tako ste jih poimenovali. 
Prostor, kjer imate Sonce in kjer imate navidezno nekaj planetov. 
 
Vsi tisti, ki boste potovali v Vesolju, boste končno videli Resnico, da je vse prilagojeno in 
izpeljano tako, da je bilo vam na oči, da je bilo vam na srce. To so naredili tisti, ki so podali 
navidezno razvoj tehnologije, kot jo poznate dandanes ali prav vi sami. 
 
Resnica Vesolja ali neskončnosti, ki ima svojo končnost, pa je čisto drugačna. 
V vsaki navidezni galaksiji, ki se ravno tako niza in vsebuje ogromno planetov, ali ostankov 
od planetov ali prostorov –  energetskih, fizičnih, mentalnih, čustvenih, takšnih ali 
drugačnih pomeni, da se je iz vsakega prostora nekaj darovalo. 
 
In Bom dejal: vsaka vrsta, ki je nastala na Zemlji ali se je pojavila na Zemlji, je bila 
odposlana ali darovana iz strani Nekoga, iz nekega planeta, časa ali prostora.  
Zato Nas je velikokrat zabolelo, da izničujete, ali ste ali so ali še bodo izničevali nekaj, kar ni 
prihajalo izpod peresa njihovih dlani. 
 
Ko človek postane malomaren, brezbrižen in opazi, da ptice padajo iz neba zaradi strupov, 
valovanj, ko ribe morijo in se obračajo, človek obrača hrbet stran. 
 
A glej ga zlomka! Tudi človek je enaka vrsta. In tudi človek bo padal neznano kam!  
Torej, človek, popotnik, zavedaj se, da si del žive vrste! Zavedaj se, da si pomemben člen 
človeške vrste. Zakaj človeške vrste? 
Ker je človek dobil IME iz utelešanja, upepeljenosti predhodnega telesa. 
 
Marsikaj bi na to temo lahko razkrivali in odkrivali, a, žal, je časa malce premalo. Tematika pa 
resnično razširjena.  
Zato vam prišepnem, da vsi tisti, ki boste odpotovali, boste raziskovali, ker vam bo dano 
mnogo več od tistih, ki bodo ostajali. 
 
Ampak, saj veste, vsak si izbira sam. Kot bi dejali pri vas: vsak je svoje sreče kovač! 
 
In da vam prišepnem, kar nekaj vaših fraz, rekov Smo si prilastili, jih preimenovali v Naše 
Ozvezdne jezike in jih Bomo uporabili. A le zato, da Bomo ohranili vaše misli, vašo besedo 
in vaše geste. Zakaj? 
Ker so popolne. Ljudje starega kova, ljudje starega porekla, ljudje starejše generacije so 
uporabljali izpeljanke, ki so bile modre. 
 
Če bi vi, kot sodobni človek posegel po zgodovini in šel po liniji nazaj, bi se spoznal, da je 
prav enako in enakopravno, častno in veličastno upoštevati vaše reke, ker je točno v teh 
rekih modrost. 
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Zato poskušajte v svojemu življenju čim več modrosti spraviti v sebe, spraviti za sebe, 
spraviti v svoje srce, v svoje misli in življenje. Tako vam bo življenje postalo milejše in 
lepše. 
 
Želim vam vse lepo in lepo, lepo pozdravljeni. 
 
 
 
 


