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MEMBRANE ČASA IN PROSTORA 
Vodi: gdč. Lana Praner z Gospodi, 29.5.2021 
 
Jasara. Takole. 
Najprej iskreno in toplo pozdravljeni vsi tisti, ki ste se odzvali na Naše povabilo v toku 
sodelovanja, v katerega vstopamo. In predvsem lepo pozdravljeni vsi tisti, ki boste prisluhnili 
Naši Besedi in vsi tisti, ki Nam boste tudi sledili in Nam pomagali podpreti zaobljube in dane 
obljube v vašem večnem popotovanju. 
Srčno pozdravljeni. 
 

Za današnjo tematiko so izbrali prav Mene, da Bom nekako odpiral, 
razpiral, postavljal in nekako predajal misel vseh Tistih, ki Smo vpeti v 
sistem pretoka, kakršnega v vašemu času nikoli niste poznali. 
 
Moje imenovanje je zelo preprosto le Jorgovanski Vladni mož. 
 

 
Opeval Bom malce drugače ali bolj počasi, predvsem v toku, ker se povezujejo tako fizični 
svetovi z vašim fizičnim svetom, delno kompaktni svetovi z vašim kompaktnim svetom, 
energetski svetovi ali svet energij z vašim kompaktnim svetom. In hkrati se Bomo povezovali 
tudi iz smeri vseh Tistih, ki so nekoč nekdaj prehajali, prešli, ostali, zaostali, obtičali, se 
razkrojevali. In pravzaprav Bomo odprli in razprli v komunikacijo slušenja vsem tistim, ki 
nikakor ne morejo vstopati niti do svetá fizičnega stvarstva, kaj šele do preoblikovanja in 
spametovanja svojih energij, zapisov spomina, skozi katere so nekoč, nekdaj ustvarili spomin 
in zaradi katerega so bili obsojeni ali nekako nič več v preoblikovani energiji. 
 
Srčno pozdravljeni tudi tisti, ki so v najnižji točki, ki bodo danes prisluhnili. In samo njim in za 
njih Smo v današnjemu času pripravili tudi posebne daritve milosti in usmiljenja, da bodo 
našli mir v svoji duši, ker ga nikakor ne morejo najti. Zakaj? 
Zelo preprosto! Ker v času svojega fizičnega življenja ali popotovanja niso imeli čuta, so 
premalo uporabljali čutno energijo in premalo bili v povezavi s svetom ljubezni, topline in 
miline. Prav zaradi tegá so bili skozi več tisoč let pahnjeni v pogubo in v ujetostno energijo. 
Tako, da danes gre daritev v samem začetku prav njim in to po strani Najvišjega od Najvišje 
strukture, skupaj v povezavi ali v povezovanju tudi z najbolj pomembno in plemenito Osebo 
tukaj na Zemlji, vsaj za Nas, nikakor ne za vas in to tudi ni pomembno. To je pravzaprav 
Lanjuška, Larisa Lana fizično Pranerjeva. 
 
Kar nekaj časa Smo se nekako spotikali ob to, kdo bi vodil, kako bi vodil, kako bi podali tisto 
nekaj, na najbolj perečo tematiko in najbolj spotikajočo se tematiko. Vendar, v temu času so 
najbolj spotikajoča se plovila. Zabava na ta račun, nič kolikokrat, tako v pozitivno ali v 
negativno stran je pravzaprav izglasovala tematiko, ki Smo jo za danes ali za današnji čas 
pripravili za vas in to je »Membrana časa in prostora«. 
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Membrane so namreč prostori in vhodi, izhodi, povezave, ki se nizajo in se prepletajo 
druga na drugo in ustvarijo prehod, pretok, o katerem človek nima niti najmanjšega 
vpogleda. Zato verjamem, da se boste mnogi spotaknili ob to. Ampak, naj bo temu v čim 
večjemu številu! Zakaj? 
Ker prav to vas bo izoblikovalo. In prav to vas bo izostrilo v občutku čutenja, gledanja, 
analiziranja, opazovanja in kasneje dojemanja. 
 
Ne glede na to, koliko Smo vzdignili prahu skozi leta in proti koncu, predvsem zadnjih 
predavanj, ko Smo odprto opevali o tematiki tujih civilizacij, da so prešli do vas, se mnogi 
norčujejo, se mnogi posmehujejo. Mnogi zamahnejo z roko. Mnogi pljuvajo, grizejo, tepejo in 
se obregajo. In prav zato, ker ste takšni kot ste, Smo se odločili, da Bomo tematiko še 
nadgradili. Zakaj? 
Zato, da se boste spotaknili še bolj kot ste se! In morda prav ta, spotikajoči se korak, vas 
zaustavi, da se boste ozrli vase, v svojo neukost, v svojo brezbrižnost, v svoje obsojanje in 
sojenje in dojeli, da ste morda prekratkega pogleda in da je čas, da zadihate z Nami.  
 
Zakaj zadihate z Nami? Morda boste prisluhnili tematiki, ki vam bo razjasnila kdo, kaj in 
zakaj?  
 
DARITVE 
 
Zato Smo se danes tudi odločili, da Bomo v današnjemu dnevu darovali, namesto tistim 
poslušalcem, ki so si brusili jezike, kar je bilo na samem začetku mišljeno, da bodo dobili 
daritve, da bodo malce zadihali ali začutili ljubezen v sebi, je zadnja Beseda po Lanjuški 
fizično zemeljski padla, da ne želi, da se daruje jezičnim ljudem, ampak želi, da darujemo 
Energijo, ki Smo jih pripravili za njih tistim, ki so obtičali. 
Kar nekaj molka je bilo med Nami, kako in kaj narediti in zato, pač, ker je Njena postavitev, 
Njena Beseda, Njena Misel, Smo se odločili s spoštljivostjo spoštovati Njeno odločitev. In 
daritve za tiste jezične, zgovorne in najbolj modrikajoče se ljudi, žal, danes ni. Bodo pa 
daritve dobili vsi tisti, ki Nam bodo sledili z ljubeznijo v srcu in vsi tisti, ki dihajo z Nami, 
opazujejo svet okoli sebe in vidijo, razumejo, zakaj se pravzaprav gre. 
 
MEMBRANE ČASA IN PROSTORA 
 
Membrane časa in prostora so pravzaprav tako kot stene v določenem nevidnem prostoru, 
a hkrati vidnem. Kot bi dejali, da začetno in končno stanje, ki mu ne vidite konca, imajo 
ovojnice, zaključke.  
To je tako, kot bi vašo avro pogledali in jo pretakali, jo stočili in pretočili, jo imate v 
zaključni fazi objeto v posebno membrano in bi jo lahko imenovali kot zunanja membrana 
ali ovojnica. 
 
Enako je z vsakim prostorom.  
In izgleda tako kot balon, kot balon, ki ima okoli stisnjen prostor in ga gradi vibracija 
kolektivne ravni.  
 
Tako imate okoli sebe mehurčkasta stanja.  
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Tako kot vaša avra je delni mehur, ki se prilagaja, ki se usklajuje, ki se naslanjate drug na 
drugega ali pa morda celo tu in tam predrzno vstopate drug v drugega ali se pobirate drug iz 
drugega, vendar ne predrzno, ampak pogumno, kar je zelo dobro, pomeni, da dejansko 
vplivate na to membrano te zunanje ovojnice. 
 
Tako kot ste vi v avri, imate ovojnico ali membrano tudi po telesni strukturi. Tudi vsako 
bitje znotraj vas samih, vsako bitje! Ne modrujte! Prisluhnite! 
Duša je skupek spominov in je navidezno bitje, ki je postavljeno ali živeče, ampak zelo zelo 
oskrunjeno. Kajti, s seboj ste prenesli samo koščke zapisov ali pa vam je bilo podano samo 
koščki zapisov, ki jih je še potrebno preoblikovati v zaključni fazi tega popotovanja, ki ste si 
ga izbrali, nekateri izborili, nekateri pridobili, ne da bi se ga želeli in vsaka takšna 
sestavljanka je ravno tako v lastnem ovoju ali stisnjena v zaključni fazi mehurja. Zato 
izgleda vse malce povoskano. 
 
Za vse tiste, ki bodo brusili jezike in si ne bodo privoščili gledanja in poslušanja starih 
predavanj – naj vam prišepnem.  
Opevamo sivo dušo, to je duša, ki odhaja in je siva duša in je povoskana. To je tisto, kar pri 
rajnih videvate. Nekatere so bolj temno sive, svetlo sivo, prosojno, različno lesketajoče. V 
osnovi pa obtežitev, spremembe prenaša ta energija. 
 
Nato imate tudi zelo močno, intenzivno povoskano energijo, se pravi, čutne naravnanosti 
ali čutno energijo. Čutna energija je tudi bitje čuta in misli, ki jih, na katere se naslanja. 
Ampak ima samostojne misli, ker dela po samostojnem čutenju in ni vpeta v program. 
 
Umska in razumska energija je ravno tako povoskana gmota, ki je ločena od sive duše, od 
te čutne energije ali od telesne energije.  
 
Vendar, najmočnejša ali najbolj pomembna energija pa je okostenela energija, v kateri pa 
prenašate praspomin prašine vsegá, kar je bilo nekoč podano za telesno okostje ali 
ogrodje. 
Tako, da tudi ona ima posebno energijo povoskanega stanja. In zato vse nekako na zunaj 
izgleda kot, da je celota. V resnici pa je energija prašine ali drobnih iskric, ki se lesketa in giba 
v različnih barvitostnih odtenkih. Vendar, to toliko ni pomembno.  
 
Želim vam pričarati, da vsaka energija je stisnjena oziroma skupek energij zapisov spomina 
je stisnjenih skupaj in je ovito kot bi bili v vakumu lastnega diha. In to je navidezna 
membrana. Torej, njen zunanji rob je membrana, v kateremu se ujeto ali stekajoče se nahaja 
spomin. 
 
Od vas, dragi moji, kar vam Bom z veseljem še ponovil, mnogi ne želite biti, pa vam Bom 
vseeno dejal dragi moji, ostaja le spomin. Zato pazite, kako ga ustvarjate.  
Ustvarjajte ga z ljubeznijo. Ustvarjajte ga z občutkom, s čutenjem. Ne z mislijo. Ne z 
hudobijo. Ne z ne privoščljivostjo, ne z zlobo. 
 
Ne glejte naokoli, ko pa ste sami v svojemu lastnemu mehurju, z lastnimi spomini in z 
lastno popotnico. Zato se zavedajte, da ste ujeti v svojem lastnem dihu. In tako je vsak 
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spomin, katerega je ustvarjalo katero koli vaše predhodno telo, shranjeno točno tam, kjer je 
bilo ustvarjeno. 
 
Torej, vse kar je ustvarjalo telo, se shranjuje kot proces preoblikovanja v telesu.  
Vse, kar je ustvarila misel, se dejansko postavlja v miselni energiji.  
Vse, kar je bilo ustvarjeno iz občutka, iz čutenja, se tam znova preoblikuje.  
 
Vse, kar je dobrega bilo izvzeto, je shranjeno v vaši višji shrambi.  
Pa ne zato, ker bi vi hoteli to shraniti, ampak zato, ker se ob vaši smrti preprosto ločijo 
energije glede na trenutke spomina in različno prasketajo oziroma različno vibrirajo. In to 
pomeni, da tisti trenutki, ki so bili narejeni z ljubeznijo, z občutkom, s čutenjem, dejansko 
se odluščijo od gmotnih energij ali struktur vsegá in zato so višje od vas, ker je tam 
svetloba, ker je tam enaka energija, enaka vibracija. 
 
Zato bodite pozorni, koliko čustev dajete od sebe.  
Zato rajši molčite pri praznih besedah kot pa da govorite in nekaj, kar tako postavljate. Kajti, 
vsaka beseda se veže na miselno energijo, ker je prazna. Ko pa s čustvi podprete besedo, 
postane živa in gibljiva. In v trenutku se vakuumira, ker se ustvari frekvenca strukture 
gibanja.  
 
Pa ne reči, da se vsaka energija giba! Nekatere prasketajo, nekatere lesketajo, nekatere 
polzijo, nekatere se ustavljajo, nekatere se odbijajo, nekatere pa preprosto tečejo v toku 
harmonije. In to je bistvo, kar je pomembno! 
 
Zelo pomembno je, da se zavedate, da je vsaka struktura v posebnem mehurju ali 
prostoru. Torej, enako kot imate v telesu, enako kot imate v avri, enako kot imate na vsakem 
živem bitju okoli sebe – tudi drevesa imajo svoje misli, tudi drevesa imajo svojo dušo, tudi 
drevesa imajo svoj čut, tudi drevesa imajo svoj prostor, svoj balon. In v ta balon shranjujejo 
vse, kar one dajejo za vse okoli vsakogar. 
 
Torej, mehur ob mehur, bi dejali.  
In tudi, ko pogledate tako po travnati površini – vsaka bilka ima svoj mehur.  
 
Torej, vse, kar je živega, vse, kar ima srčni utrip, dragi moji, je to energija, ki je v vakuumu. 
In mehurček ob mehurček tvori zemeljski dih, zemeljski prostor.  
In lahko bi dejali, da ovojnica Zemlje je pravzaprav membrana prostora in časa, v kateremu 
se sukate. Lahko je čas pradavnine ali prihodnosti. Lahko tudi sedanjosti. 
 
Čas se v prostoru giba glede na kolektivno energijo. 
Če dobro pogledate po svojemu življenju – ne gledati drugih, glejte sebe!, boste zagotovo 
zapazili, da se v vsakem obdobju časa spreminjajo prijatelji, spreminja služba, spreminja 
družba, spreminja energija iz različnih obdobij. 
 
In več kot boste opazovali, lažje vam bo dojeti, da je vse le davnina ali pradavnina. Lahko 
tudi spomin daleč iz časov, predno je Zemlja bila v umetnem nastanku.  
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Zemlja je umetno ustvarjen planet. Zato ima svoj prostor, dodeljen v Vesolju.  
V vesolju niste sami. Ampak, tako kot imate na planetu Zemlja ali tako kot imate planet, 
imate svoje prebivalce, imate svojo hrano, imate svojo vodo, imate svoje misli, svoja čutenja. 
Vse kar ste! Možnost gibanja in spreminjanja energije. 
 
ZAPIS, KI GA USTVARJAMO VSAK TRENUTEK, JE VEČEN IN NESMRTEN 
 
In vsi tisti, ki v času življenja, v kateremu se ustvarja misel in se ustvarja energija, se hkrati 
ustvarja zapis. Ta zapis je večen in nesmrten.  
To pomeni, zapis, ki ga ustvarjate vsak trenutek posebej, je večen in nesmrten. 
 
Ko se energija telesa odmakne od vas ostanete sami z vsem, kar ste podali od sebe, z vsem, 
kar ste ustvarjali za sebe, za druge, za kogarkoli v temu konceptu.  
Torej, ko postanete rajen, ste sestavljeni le iz spomina, torej iz energije, ki ste jo gradili v 
času živega mesa. 
 
Beseda meso postane. Ali razumete? BESEDA POSTANE MESO. MISEL postane meso.  
Zato je pomembno, da se zavedate, da vaše misli so vaša bodočnost, vaša dejanja 
ustvarjajo vibracijo.  
 
Vaša vibracija, ki jo oddajate okoli sebe, je aktivna, ko podajate čustva. 
Ko dodate čustva, v katerem ste srčni, iskreni, vaša avra zalesketa, vaš mehur drugače 
zasveti. Sijaj se prične videvati po obrazu, po strukturi telesa, ki ga imate ali nosite. Ne 
gradite, ker telo ni vaše.  
Telo ni vaše, ampak je v sodelovanju in prepletanju, skupaj z vami, iz davnine prenesen 
spomin, ki bi ga morali spoštovati in ceniti, ker le skozi njega lahko spreminjate davninski 
spomin ali zapis. 
 
To pomeni, da prav to telo nosi obtežitve, nosi vsa grenka dejanja, ki ste jih prizadejali z 
besedami, z dejanji, z vedenjem, z govorjenjem. Zato vam kar pride na površje beseda.  
Zato se zavedajte tega bitja znotraj sebe ali energije znotraj sebe in si jo dobro oglejte, 
kajti je bolj gosta in lepljiva, manj lesketajoča se glede na dejanja same davnine. 
 
Iz zadnjega življenja vi to bitje lahko podajate na sebe in med ljudi. A je hkrati tudi 
povoskana, kajti je v svojem omejenem prostoru, ker je prostor le spomin. 
To pomeni, da ima tudi to bitje svoj zunanji del membrane, prostora, v kateremu se nahaja.  
 
VSE JE V MEHURČKASTEM STANJU 
 
Torej, vse je v mehurčkastem stanju. Popolnoma vse! 
In če si predstavljate, da ste vi kot živa bitja v tisočerih mehurčkih – samo za sebe poglejte!, 
je enako okoli vas. Se skupaj gradi živo zemeljsko polje, ki je vakuumirano in je prostor, v 
kateremu ustvarjate spomin. Spomin, ki je živ. 
 
Zato bodite pozorni na to, kaj dajete od sebe, kaj dajete ZA sebe. Prisluhnite, KAJ DAJETE 
IZ SEBE, DAJETE ZA SEBE!  
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Na podlagi tegá se ustvarja vibracija, ki različno vibrira in oddaja signal v določeni prostor 
določenega nivoja – ali v globino, ali v življenju okoli v vas ali v frekvenco, višjo od vas.  
 
Ko posameznik zmore razumeti in dojeti, predvsem pa tudi sprejeti, da je življenje 
pravzaprav ovojnica, v kateri se klesa, se bo zavedal, da je tako kot zvočnik, ki oddaja zvok. 
Zvok, ki različno vibrira, glede na čutenje. 
 
OPAZUJMO SE IN SPOZNAVAJMO SAMEGA SEBE 
 
Če ne čutite ljubeče, če ni iskreno in od srca, se nikoli vaš mehur ali frekvenca ne odda 
navzgor, ampak ravno nasprotno – navzdol! Zato bodite pozorni. Opazujte sebe. Dajte si 
čas, da sebe spoznavate.    
Ne namenjati časa za druge in za pregled, kaj imajo, kako imajo, zakaj imajo. Kdo ste vi, da 
sodite, kdaj kdo lahko ima, na kakšen način ima, ko pa vsak je kreator svojega zapisa in 
spomina in vsak bo stal za svojimi dejanji in besedami – tako vi, tako Lanjuška, tako tudi Mi. 
 
Torej, prenehajte trositi energijo skrbi, da Bomo odgovarjali, ko pa že tako ali tako 
odgovarjamo, saj skrbimo za vse, da preide misel, da dojamete in razumete, da se dvignete iz 
mehurja, v kateremu ste. 
 
Torej, Zemlja je torej velik mehur, ki v sebi shranjuje mehurčkasto stanje, tako rajnih ali 
tistih, ki so prehajali in so le spomin na različnih nivojih, kot tudi zvodnikov, vodnikov, vseh 
tistih, ki so pripravljeni sebe žrtvovati skozi življenje in vam pomagati, da končno dojamete 
kdo ste in zakaj ste in kam želite iti in koliko naredite, da lahko greste. 
 
In vsak prostor je časovno omejen. Ni večen. Zakaj? 
Zato, ker vsi tisti prostori, ki se spreminjajo in preoblikujejo, so v fazi smrtnosti, razkroja in 
na ta način izpusta in vnovičnega preoblikovanja.  
 
Mnogi pravite, da je to karma. Jaz pa pravim, da je to kazen in možnost, da znova dobite 
priložnost, da se vračate nazaj toliko časa, da zmorete SPREJETI, se ustaviti in zazreti vase. 
 
In verjemite, ko se zazrete vase, ko sprejmete to, kar ste, zmorete videti drugače, zmorete 
spremeniti pogled na svet. In tako se vi, v sistemu mehurčkov spreminjate in 
preoblikujete. 
Na takšen način vi oddajate vibracijo sprememb. 
 
Lepe spremembe so, ko dodajate hrepenenje, ko dodajate ljubezen, ko dodajate hvaležnost, 
ko dodajate ponižnost, ampak ne na praznih besedah, ampak ko pride iz vas.  
Ko je ta iz globočine vas samih, prehajajoča faza naprej, se nad vami oddaja signal, kot lijak, 
kot prostor, kot membrana, kot bi mehurček navzven, na površju, oddajal vibracijo zvoka. 
Kot teme, ki je pri otroku še nezaraščeno in oddaja signal njegovih misli, njegovih čutenj, 
njegovih želja, njegovih hrepenenj, njegove povezave z domom, njegove povezave z 
ljubljenimi osebami. Kar niste vi, ki ste ga porodili, ampak tisti, ki so ga pospremili z 
ljubeznijo.  
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Tako kot vi pospremite žival k sebi, k svojemu srcu z ljubeznijo in ga sprejmete v svoje 
okrilje, tako tudi duša pride k vam in se porodi pod vaše okrilje v upanju, da v vas zbudi 
ljubezen, v upanju, da v vas zbudi hrepenenje, hvaležnost, ponižnost, srčnost, čutnost, 
naravnanost, fokus v boljši in lepši jutri. V povezavo z njim, v povezavo s tistim, ki so ga 
pospremili in ga podali k vam. 
Torej, vse to veste, vendar je potrebno to ozavestiti in spraviti v tok gibanja.  
 
Bodite pozorni! 
Ko se zavedate, da je Zemlja omejen prostor, v kateremu ste, je tudi čas, v kateremu 
potujete oziroma se preoblikujete. In zato se vi gibate v več pasovnicah hkrati, kar pomeni, 
v več karmičnih ciklusih lahko hkrati ali pa iz enega v drugega, glede na to, kako ste se 
postavili.  
To vidite skozi svoje razmišljanje, skozi svoje želje, skozi svoje poglede. Skozi to, kako 
rastete, bi vi dejali. Imenujte to, kakorkoli že, vendar, to je čas, to je prostor in čas iz enega 
obdobja v drugo obdobje, iz enega mehurčka v drugo obdobje, v drug mehurček.  
Kar pomeni, da za vsak mehurček so svoji igralci. Svoji igralci, ki so bili v zgodovini 
kreatorji, da so nastali boleči dogodki, zaradi katerih so se odluščili energetski deleži v 
shrambo in znova v preoblikovanje.  
 
Zato imate zgoraj lepo, spodaj pa težko. 
Ne zaradi Boga, na katerega kažete, da vam daje slabo. Saj Bog ne živi življenje vsakega 
posameznika! Nikakor ne, dragi moji. Ampak, z vsem spoštovanjem, sami ga živite in VSAK 
SAM pristopa, vsak sam daje.  
 
Ko pa se povezujete s srcem, ko ste znotraj sebe, pa čutite vez nad seboj. Preko srca, ne 
preko praznih besed! Ampak preko srca hvaležnosti in ponižnosti slišite, čutite, razločno 
razločujete glas nad vami. Torej svoj vrh, ki je povezan naprej z vsem, kar je višje in višje, 
vse do Izvora. 
 
Vsakdo lahko seže do tja. Vsakdo lahko poseže do Boga. Ampak ne s praznimi besedami! 
 
Imeti morate strukturo zlatega energetskega pola. Zlata energija, ki jo otrok deloma 
prenaša kot novorojenček, dokler ga ne vplete v program, je zlat. Je zlata frekvenca, zato mu 
vse telo sije. Zlata energija je ljubezen, dragi moji. Ljubezen, ki je brezmadežna. Ljubezen, 
ki ni bolezen. Ljubezen, ki ni bolečina. Ampak ljubezen, ki je sprejemanje, dajanje. Iz 
ljubezni se vedno znova vse na vas poda. 
 
Torej, osnova za to, da pritegnete k sebi enako po fizični strani – partnerje, prijatelje, ali jim 
daste celo priložnost za popravni izpit in zato veste, kaj vam sledi, v trenutku, ko nekoga 
spoznate, ker je spomin. Ne zato, ker vam je Bog naložil! Ne! Zato, ker ste vi sami ustvarili 
spomin iz predhodnih življenj. Zato se nekoga bojite. Pred nekom pa nekako le zbežite ali pa 
pristopate z ljubeznijo in se poznate, kot bi se poznali že tisočletja. Saj se!  
 
Torej, vse je ta ciklus v vas samih.  
Tudi, da ste zlobni do nekoga, bi se morali vprašati, zakaj klevetate, zakaj govorite in zakaj 
napadate? Kaj imate fiksnega s posameznikom, po katerem klevetate? Kaj imate fiksnega z 
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nekom, ki ga niti ne poznate? Od kod toliko skrbi, da bo nekdo odgovarjal za svoja dejanja? 
Zakaj on? Zakaj ne vi? 
 
Vidite! Tukaj je osnova impulza, kjer se od vaše vibracije, mehurja oddaja misel, čut in 
energija. Misel, čut in energija! 
Energija je spomin. Misel je kreacija tega trenutka. Čut je impulz tega trenutka.  
 
Da ne boste govorili, da nič ne vem! Moram vam obrazložiti, ker mnogokrat kažete s prstom 
na Mene, na koga drugega, da narobe tolmačimo.  Saj ne govori Lanjuška! Govorimo Mi skozi 
Njo. In nas obsojate, da Smo Tema in Globina. 
 
Pa se dotaknimo tematike naprej! 
Naša ovojnica prostora je svetla in tako lesketajoča se, da se vidi skozi vse, v vsakogar. A 
nihče ne more vstopati v Naš prostor. 
Njeno nasprotje je Globina. Tam, kjer je Naše nasprotje, tam je gosto lepljivo, ovojno kot 
steklo, gosto in temno, skozi katerega zelo malo vidite. A ko vstopate, vidite. 
 
Torej, ločujemo se medsebojno. 
In bi vam svetoval, da se osredotočate vedno na to, kaj mislite, kaj podajate.  
To je izjemnega pomena, kajti, na podlagi tegá k sebi privlačite različne, različna bitja, 
oddajate signale in se iz različnih časov in prostorov odzivajo tudi k vam. 
 
Če prebujate Pranskega duha, lastnega, ne tujega, ne kogarkoli drugega, ampak svojega, se 
boste povezali s kraljestvom, časom in PROSTOROM, s tistim nekom ali nečem, kar je bilo 
prvobitno vašega ali od vas in se bo naredila vez z vašim PRVOBITNIM DOMOM, dragi moji. 
 
Vendar, Pranskega duha lahko prebudite s pranskimi vajami, ki jih imate tudi na spletni 
strani odprte. Ne jih preoblikovati, ampak jih sprejmite takšne kot so, ker drugače ne bo 
Bitje zadihalo in se obudilo! Vzemite jih točno tako kot so. In tako boste vsadili ljubezen, ki 
je v vas morda minila, se skrila, morda otopela ali od žalosti preprosto ugasnila.  
Ni pomembno! Pomembno je, da skozi to zaznate novi prostor in se vaš del hrepenenja 
znova poveže tja in vas žene tja. In vsa ljubezen se v vas prične prebujati in premikati.  
In tam je mehur časa in prostora, svetá, iz katerega ste izvorno izhajali. 
 
Ne Bom dejal, da ste vsi iz skupnega planeta ali iz skupnega prostora, ker ste kasneje 
nastajali, v različnih nastankih in preoblikovanjih. Niste iz enega prvobitnega izvora, zato tudi 
ne morete čutiti svojega Izvora kot Izvorno Božje Bitje ali tisto nekaj, kar je Najvišje od 
Najvišjega. Ker vas ni ustvarjal On. Zato vam ne zamerimo. Ker ste ustvarjeni lahko iz drugih, 
ki so ustvarjali kasneje. Tako kot vi v laboratoriju ustvarjate, se pravi, so tudi drugi ustvarjali. 
 
Morda si preberite kakšno Njeno knjigo, morda Usojena, Božja ali Prebujena. Boste 
razumeli, kdo ste, kaj ste in zakaj ste. Se boste našli v eni izmed teh treh knjig. Boste našli 
sami sebe in se boste spomnili in se vam bo prebudila ljubezen ali iskra ljubezni v vas vseh. 
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VSAK PLANET, VSAK SVET IMA SVOJ MEHUR ČASA IN JE OMEJEN PROSTOR 
 
Bodite pozorni! 
Torej, vsak prostor, vsak planet, vsak svet ima svoj mehur časa, ker je omejen prostor, v 
kateremu se bitja nahajajo. In zopet se bo kdo obregnil ob to, da temu ni tako! Pa je! In 
veste zakaj? 
Če bi bilo, prostor kot brezmejen, bi se vi lahko na vseh nivojih preprosto gibali, bi lahko 
predihavali, tudi v vodi – s polnimi pljuči, pa ne morete! Lahko bi prehajali iz planeta na 
planet in se sproti, morda v sami sopari, ne bi zadušili. Kajti, vsak planet ima svoj dih. Zato ne 
morete s svojimi pljuči tako preprosto dihati kot mislite, da lahko! 
 
Zato bodite pozorni! 
Ko pričnete sebe povezovati s tem, samo s trenutkom, ko si enkrat v življenju prišepnite: 
»Jaz bi šel domov! Rad bi se vrnil domov!«, oddate signal in je tako kot puščica, ki leti v vaš 
prostor, od koder izvorno izhajate.  
In od tam se odzovejo različna bitja, ki vas znova vlečejo nazaj ali pa vas spodbujajo in vas 
še bolj žene, da sebe postavite, razstavite in znova sestavite. To je preko življenja.  
Ne tako kot avtomobil, ampak kot dojemanje znotraj sebe. 
 
Vendar, ko se na Zemlji pojavi Nekdo, ki od prvega trenutka, ko vdahne, se zbuja v 
zavedanju vesoljnega vsegá, ko sam sebe programira, vzgaja od malih nog in vzgaja to 
pripadnost nekomu Zgoraj, se v nekaj desetletjih dogajajo in prebujajo čudeži.  
 
In civilizacije se odzovejo. Prostori se odzovejo. Odzovejo se vsi tisti, ki so povezani na 
posameznika.  
In ko je čas, da se človek ali posameznik premakne nazaj, je zopet zavisi, kdo ga je ustvaril, s 
kakšnim namenom je bil ustvarjen, predno je Zemlja sploh bila v mislih, da bo nastajala. Se 
pravi, predno je Vesolje sploh dobilo obliko in preobleko, o kakršni vi zmotno govorite in 
premalo vidite, premalo veste in imate bistveno premalo informacij ali jih imate samo tiste, 
ki so vam jih podali tisti, ki so hoteli, da imate omejene misli in ste se po njih učili, zgledovali 
in se nadgrajevali.  
Zato je vaš prostor uma in razuma omejen prostor, saj ste naučeni. In nočete tega mnogi 
sprejeti! In mnogi se boste ujezili, da temu ni tako. Pa je tako! Zakaj pa potem hodite v šole? 
Zakaj potem pobirate znanje, ki vam ga dajejo o vseh vojnah in stanjih, ki jih nenehno 
dogajajo, odvijajo, o vseh pridelkih, jih berete. Zakaj ne prenašate znanja po čutenju? 
 
Pa vendar, stoletja ali desetletja nazaj mnogi sploh niso hoteli v šole, pa so znali bistveno več 
kot vi, ki se izobražujete. Kajti, izobraževalni sistem je omejeni prostor. Ravno tako prostor 
nečesa, kar se daje za vas. Vi pa iz te skupne sklede jeste kot pač jeste.  
 
In tisti, ki so v srcu in ste v srcu, skozi svoje življenje vedno čutite, kako se telo odziva, kako 
se dogajajo čudeži, ko prosite, ko molite, ko rotite, ko prosite od srca, kako ste uslišani. 
Torej, poznate ta tok, kako teče. 
 
In ko se eden na Zemlji odloči, da bo zaključil to popotovanje z namenom čiste ljubezni in 
hodi po strani brezpogojne Ljubezni in PRIPADANJA Najvišjemu – ker, če pripadate 
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Najvišjemu, pripadate tudi vsem, ki so Njemu v podrejenem položaju, prijatelji, zavezniki, 
podporniki in imajo skupen cilj, imajo skupen utrip, imajo skupen fokus, kaj si želijo in s 
tem živijo in dihajo. In imajo ljubezen do vseh, do vsakogar. Zato pa niso na Zemlji. Zato so 
odmaknjeni. 
 
KO ENA OSEBA ODDA SIGNAL, DA JE DOZORELA, SE ODZOVE NAJVIŠJE 
 
Bodite pozorni! 
Ko ena oseba odda signal, da je dozorela, skozi različno preoblikovanje ali izoblikovanje, se 
odzove Najvišje, ki potem za seboj pritegne vse in vsakogar. 
 
Torej, pride čas, ko v določenih obdobjih nekdo dozori in takrat se odzivajo civilizacije 
različnega spektra vseh tistih, ki so ustvarjali, ki bodo še ustvarjali morda, ki bodo 
pomagali in prehajajo do tistega, ki oddaja signal. 
Vendar, vse skupaj je tako dobro postavljeno, ker se točno ve, kdaj bo kdo kaj naredil. Zakaj? 
Zato, ker prenaša spomin. In skozi življenje točno vidite, kaj se mu je dalo kot popotnico. In 
zato točno veste, kdaj bo ta posameznik dozorel. 
 
In glej ga zlomka! 
Hočete ali nočete sprejeti, prav Lanjuška je bila Tista, ki je odprla ta svet.  
Pa mnogi gledate postrani ali dihate postrani ali lovite sapo postrani ali karkoli, ampak, 
pomembno je, da veste. Da veste, da je prav Ona Tista, ki je uspela preiti vse te faze in 
preiti do Najvišjega od Najvišjih, se pogoditi in se vrniti nazaj s tem, da bi prenašala 
informacijo, s katero bi se lahko zgradili vsi, prebudili vsi in se vsi lahko vračali nazaj. 
 
Žal, temu ne bo tako!  
Ne bodo se vračali vsi, ker ne bodo hoteli, ker ne bodo morda želeli. Ker morda ne bodo 
pripravljeni za to. Vendar, za to ni kriva Ona! Niti ni kriv Bog! Niti ni kriv Izvor! Niti ni kriv 
nekdo, ki je nad vami. Niti ni kriva vaša shramba. Niti kriv vaš vrh, ampak vi sami! Ker ste VI 
zadnje živeči in vi ste tisti, ki podajate odločitve, želje in hrepenenja skozi življenje. 
 
In prav skozi to so se vse civilizacije, ki sploh obstajajo, ki so kreirali, ki so podajali eno kapljo 
od sebe za nov nastanek nečesa, da je lahko na planetu Zemlja se aktivno oblikovala rastlina, 
kaplja, aktivno kaplja dobila energijo življenja. In da se je vse živo postavilo in preneslo na 
Zemljo je vsakdo dal nekaj od sebe, za nastanek nečesa novega.  
 
Sam človek ni ustvaril NITI ENE ŽIVE VRSTE! Ne po človeku, ne po živali in ne po rastlini, kaj 
šele po prostoru. So pa ali ste pa uspešno klonirali in delate nove vrste mutantov. V tem pa 
ste dobri! 
Naredili ste izpeljanke v pesel, ampak niste pa ustvarili nič, ampak ste samo jemali.  
 
Torej, zamislite si! Zazrite se vase, dragi moji! 
Kako je mogoče, da ste, kjer ste? Kaj ste zgrešili sami za sebe, da ste pristali v ujetih 
stanovanjih, v ujetem betonu? Kaj ste naredili iz sebe, da niste srečni, ampak nesrečni?  
 
Vendar, vrnimo se korak nazaj. 
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NAŠA ZGODOVINA JE ZLAGANA, PREKRITA IN ZAKRITA, ZATO NE VIDIMO RESNICE 
 
Torej, vsakdo, ki je ustvarjal ali dal nekaj za Zemljo, za nastanek planeta Zemlja, ki je bil velik 
projekt, da je planet nastal, je bil velik projekt, da se je naseljeval. In mnoge tuje civilizacije 
so skrbele za svoj eksperiment. Zato najdete na planetu Zemlja telesa ali okostja več kot 25 
metrov visoka. Zakaj?  
Ne zato, ker bi jedli več ali preveč! Ne zato, ker je bilo več prostora. Ampak, zamislite si – 
zato, ker so ustvarjali in skrbeli za svoj eksperiment. Zato so poskrbeli za ljudi, ki ste bili 
umetno ustvarjeni. 
 
Vendar, vaša zgodovina je zlagana. Prekrita in zakrita. Resnice ne vidite!  
Se pa obrnite v sebe. Kdo je ustvaril 50-metrskega človeka, visokega človeka? Kdo? Človek? 
Nee! Ne razmišljajte tako! Poskušajte najti v sebi odgovor. 
Nekdo, ki je prišel med vas. 
 
Katera bitja so opevana po različnih jamah, po različnih piramidah, ki niso v podobi 
človeka? Kako lahko pomislite, da ste edini? In kako lahko pomislite sploh, da ste ustvarili 
nekaj, ko pa ste bili prenešeni? In kako lahko pomislite, da dandanes, ko ste tako zlagani in 
neiskreni do sebe, sploh ni pomembno do sveta okoli sebe, ampak do sebe, da se ne 
najdete, da se pretvarjate, da razmišljate in ste izgubili stik s samim seboj. In ste postali 
program! Oddajate signal samo po bazi Zemlje, življenja in nižine. Zato segate v prostore, 
ki so enaki.  
 
KAKO VIDETI ČASE NA FIZIČNE OČI? 
 
V temu času pa je pred 23. dnevi dejansko prešla še zadnja civilizacija med vas oziroma do 
Nas.  
In zato se Bom dotaknil najbolj spotikajoče se tematike v nadaljevanju – kako pravzaprav 
videti čase na fizične oči? 
 
Ko se ozrete v nebo, vidite, da modrina neba je izginila neznano kam. Deloma zaradi 
Chemtreilov, da. Deloma zato, ker zastrupljate nebo. Da! Deloma zato, ker dopuščate, da 
vam zastrupljajo nebo. Da! Deloma pa, niti ne vidite, da je modrina neba različne barve. 
 
Ste se kdaj vprašali ali pa morda obrnili vase – zakaj imate sonce, sonce, ki je štirikotno, 
šest kotno, ki se lomi ali pa je okroglo, ki je različnega odtenka, različnega signala? Različne 
luči, ki sevajo nad vas? In okoli sonca je velik, velik kolobar modrine neba, temnega 
odtenka. Dlje, ko greste od sonca pa je svetel odtenek modrine neba.  
 
Se vam ne zdi, da nekaj ni prav? Se vam ne zdi, da to ni prav? Se vam ne zdi, da je običajno 
tam, kjer sveti žarnica ali luč svetlo? Le kako je mogoče, da je tam, kjer je modrina temna, ki 
se naslanja na svetlobo?  
 
Zelo preprosto, ker je to plovilo! Ker je to tako veliko plovilo, da je okrogla ali ovalna 
energija, ki ima na sredi dejansko luč.  
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Ko sonce zahaja, predvsem, če si boste vzeli čas in malce raziskovali, boste videli, da sonce 
ne zahaja več tako, kot je zahajalo desetletja ali nekaj let nazaj. Ampak predvsem, če se 
boste vsedli morda ob modrino vodovja ali pa nekakega zahajajočega sonca, boste videli zelo 
razločno! 
Ko sonce zahaja, ni več takšnega sončnega zahoda, kot je bil, ampak gre razpadeno. 
Svetloba se lesketa na različnih koncih. In sonce se razliva več plovil. SONCE SE RAZLIVA 
VEČ PLOVIL. Sonce se razdeli, odpelje. Torej, RAZDELI NA VEČ SMERI.  
 
Sonce je luč, ki je sestavljena po umetni strani, ker svojega sonca več nimate. Zato nimate 
več te prijetne toplote.  
 
Po drugi strani pa – vaši ljudje, ki so na neki poziciji zato, ker ste vi tako hoteli in imate VI 
postavljene ljudi, ki mislijo namesto vas, razmišljajo, kako bi vam naredili, da bi vam ohladili 
vse, da bi vam otopili vse, zato uporabljajo različno tehnologijo, ki je v nasprotju z dihom 
Zemlje in življenja.  
 
Torej, vakum Zemlje, ki je bil vezan na sončni sistem, na vaše prvobitno Sonce, ki ste ga 
poznali še nekaj let nazaj, vakuma Zemlje več ni. Ampak je Zemlja prosto odprta! 
 
Zakaj prosto odprta? 
Zato, ker imate membrane. Tako kot bi dejali, če si predstavljate, zavese, ki so gosto tkana ali 
redko tkana, dajete eno ob drugo in dobite lahko gosto površino. In ko se te površine zaves 
odmikajo, se tanjša ta ovojnica in na koncu nastanejo samo še neki kvadratki, kvadratki, ki 
so postavljeni v smeri odprtega dotoka. 
Torej, kot bi zavese postavili na okno in okno odprli, enako izgleda vaša Zemlja sedaj. 
 
Sonce je tisti bil, ki je vakumiral vse skupaj.  
Sonce, ne umetna luč, ki jo imate! Ali ste se kdaj vprašali, kako je mogoče, da je Sonce tako 
zelo nizko in močno in žgoče? Zato, ker ni vaše sonce! 
 
Zakaj vas vaše sonce več ne pregreje? Se spomnite, ko ste bili mali, ko vam je grelo znotraj 
v kosti, ko vas je pregrelo, ko ste se crkljali na soncu – danes pa se pečete, kot bi bili na 
žaru! Torej, je razlika! Opazite to! 
 
In ne le to! 
Nebo, če se spomnite, kot mali otroci, je bilo modro, živo, čisto. Še nekaj let nazaj je bilo 
temu tako. Oblaki so bili daleč nad vami, odmaknjeni. Tu in tam se je kakšen pojavil in 
odmaknil.  
 
Čudežni pojav pa je sedaj »oblak«. Oblak, ki je povoskan in gosto stkan, kot bi ga 
pajčelanka stkala. In kljub vetrovju stoji na mestu.  
Ti oblaki so gosto povoskani in čudnih oblik – kot krožniki, kot ovali, kot dolga kača, ki 
nekaj ur negibno stoji. Je bele barve. Povoskan. Močne, udarne barve.  
Torej, čudežni pojav, ki se pojavlja na nebu in stoji! 
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Čudežni pojav številka dve so navidezne ovčice, bele ovčice, ki imajo spodaj temno 
površino ravnega sloja. Čudežni oblački, ki imajo kovinsko dno, sivino ali temni odsev in so 
vsi v ravni liniji?  
Kako je to mogoče, da so kar oblački ob oblačkih postavljeni v ravni liniji, v ravni površini in 
so spodaj vsi kovinski? 
 
Naslednji čudežni pojav je, da se čisto na tleh, nad vami pojavijo čisto črni, črni, črni oblaki. 
A sonce sveti visoko nad vami. Morda ne tako visoko! Ampak dovolj, da bi lahko bila 
črnina zgoraj! 
 
Ko gledate črne, črne, črne oblake in se vidi kot pajčevina, ki se prosto giba ali pa premika, 
pod oblaki, ki so višje in so zalimani, gosto tkani – ali vas niso učili tako, da višje kot greste, 
bolj piha in je močnejši veter in hitreje razpiha? Kako je mogoče, da se skupek pajčevine – 
sive, črne, drugačne, tudi zlate barvitosti, prosto giba in počasi ali v nekaterih krajih že 
trdno stoji na tleh in marsikdo pravi, kako je to mogoče, da je ravna linija?  
 
Ko pogledate ob cesti, je ravna linija bele megle, lepljive, gosto tkane megle ali zlate megle 
ali rdeče megle ali pa katere druge barvitosti. In imate dejansko čudežne pojave, 
nadnaravne pojave. 
 
Če pogledate, lahko vidite, da so oblaki različne oblike – špičaste oblike, povoskane, 
pretočne. 
 
Ampak, glej ga zlomka! 
Vsaka, vsak nivo je drugačne barvitosti. Prav vidijo se plasti.  
 
In ne le to! 
Sonce imate tukaj! Žarči in sveti pa na vse smeri, čisto drugje! 
 
In ne le to! 
Ko pričnete opazovati, pričnejo oblaki se odzivati in prihajajo vedno bližje in bližje k vam.  
 
Kako je mogoče, da imajo vaši oblaki stekla – kot oči in v njih se vidi ljudi, se vidi bitja. In 
na vseh nivojih stojijo različna bitja, tudi ljudje, tako zvani ljudje. Bitja, ki so za vas naredila 
kreacijo Zemlje in vsegá. 
 
Zakaj so različne barvitosti? 
Preprosto zato, ker prehajajo iz različnih časov in prostorov. In niso, niso oblaki, ampak 
plovila, ki imajo svoje luči, ki imajo svojo strukturo hlajenja, pregrevanja in uporabljajo 
svetlobo, kot bi šipo ali steklo obrnili okoli, kot bi zrcalo obrnili okoli in se zlivajo v vašo 
modrino neba. 
 
Torej, ko pogledate v nebo in je nekaj narisano, kot s črto obrisano, čudežni pojav – ne 
boste verjeli!, je tam nekdo, ki gleda na vas. 
 
Mnogo čudežnih pojavov se je pojavilo. Čudežnih oblakov.  
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Ampak zato, ker so znotraj plovila, ki se približujejo druga drugi in se spajajo in se časovnice 
pokrivajo. Membrane časov in prostorov, ki so z različnimi luknjicami, recimo, da temu tkane 
in imajo različno frekvenco in se pokrivajo druga ob drugo. 
 
Tako kot smo v letošnjemu letu doživeli, da so se planeti postavljali v lastno linijo, v ravno 
linijo, tako se sedaj čaka, da se te membrane postavijo v skupno linijo in takrat se bodo 
odprle vse časovnice in vse se bo videlo k vam in od vas tudi k Nam! 
Si lahko mislite, kako lepo zabavno bo! 
 
Veliko smeha in veliko iskrenih ljudi bo stalo pred vami in morda tudi pred Nami! Kdo bi si 
mislil! In morda bo marsikdo se vsedel na rit, ker ne bo zmogel gledati v nebo stoječ. Ampak, 
vse je že tukaj. 
 
In ne boste verjeli!  
Če si boste le vzeli malo časa ali pa le dvignili oko, boste videli tudi nad Slovenijo, da imate 
čudežne oblake, ki stojijo, ki se premikajo, ki niso plod Chemtreilov. Chemtreili so tisti, ki in 
zakrivajo in skrivajo in ki želijo, ne samo uničiti ali zrušiti ali pa popestriti dih življenja. 
Ampak, skozi to je tudi ta nesnaga postavljena na Nas. 
 
Ampak, glej ga zlomka! 
Če boste malo bolje pogledali v nebo, boste opazili še en čudežni pojav! Da zvezde so kar 
pod oblaki! Zelo zanimiv pojav! 
Ne boste verjeli! Ko boste fotografirali, boste ujeli in videli, da so oblaki višje, višje od 
zvezdic, od lučk. Le kako je to mogoče? In vedno bližje so. In vedno nižje so! Kako je to 
mogoče? 
 
MEMBRANE ČASA IN PROSTORA SO ODPRLE POT VSEM TUJIM CIVILIZACIJAM IN VSEM 
KREATORJEM 
 
Membrane časa in prostora so odprle pot vsem tujim civilizacijam, vsem kreatorjem, ki so 
karkoli prinašali na Zemljo za vas, za vse okoli vas. In prav ti kreatorji bodo stopili do tistih, 
ki ste, tukaj, kjer ste.  
 
In ne boste verjeli! 
Tako kot imate različne rase ljudi – barve kože, oblike teles, struktur, je to samo zato, ker 
so vas kreirali različni, ker so iz sebe podajali kaplje za vas. Kaplje krvi za vas, dragi moji! Pa 
da vas vidimo, kako se boste smejali in radostili! 
In ko boste dojeli, da v svetu, kjer ste, niste sami, boste morda drugače pogledali na življenje, 
na sistem in na ujetost v sistemu. 
 
In Sem prepričan, da v nekaj tednih, ko se bodo te membrane časa in prostora sestavile in 
se združile, boste lahko se tudi rokovali, pozdravili. Morda pa kar bežali!  
Ampak, težko boste bežali, ker v svetu, v kateremu ste, je svet omejen.  
 
In ker je čas v vsaki membrani postavljen kot čas, pomeni OMEJENOST, se pravi, tudi tuje 
civilizacije ne bodo ostale dolgo med vami ali za vas.  
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To si, to je potrebno poslušati malo predavanja za nazaj. Morda eno, dve ali tri, da boste 
malo dobili navdiha za lažje poslušanje današnje tematike. 
 
Vendar, Sem prepričan da, če boste samo ustavili svoj korak in pričeli opazovati samo 
teden dni nebo neba tega sveta, boste v belini opazili, da ko slikate, če ne vidite, pa 
slikajte, če slabo vidite, boste videli oblake, ki so kovinski, ki imajo obrise. Kako je mogoče, 
ko proti soncu boste slikali in boste videli kovino znotraj, gosto tkano kovino oblakov, ki ni 
pajčevina, ampak so plovila? 
Vendar, vaš možgan je tako malo v uporabi, tako malo, nekaj procentov. Ker, če je že malo 
več procenta, postanete že geniji. Si predstavljate, da bi uporabljali samo 15 % svojega 
možgana? Kaj bi lahko delali? Kaj bi lahko ustvarjali? 
 
Ampak, glej ga zlomka! 
Morda pa boste kot roboti, kot hibridi to lahko delali! Ampak ne vi! Ampak vsi, ki ste se 
cepili, ste se čipirali in se boste še čipirali in boste ujeti na program matrice. In glejte 
pozitivno!  
Videli boste več kot ste videli prej. Lahko boste razumeli več kot ste razumeli prej. Lahko 
boste se spomnili več kot ste se prej.  
 
Glejte pozitivno! Ker prav to je tisto, kar vas bo gnalo naprej ali pa ravno obratno! 
 
Ne boste več razmišljali, kdo je tisti, ki je prehajajoč ali prišel med vas, kdo bo stopil pred vas, 
zakaj bo stopil med vas? 
Ampak, morate pa vedeti, da bolj, ko boste opazovali, več boste videli. Tudi cepljeni! Tudi 
cepljeni boste videli!  
In morda vam bo lažje, ko boste končno ustavili svoj korak in samo opazovali. 
 
Bodite pozorni! 
Slikajte in si postavljajte sliko. Analizirajte in si zapisujte.  
Ne obsojajte, ker ste že tako ali tako obsojeni v ujetost tega življenja in v ujetost smrti, ki 
jo imate skozi življenja.  
 
Morda je čas, da pogledate vase in morda je čas, da se poglobite vase. In je čas, ki je 
namenjen, da ustavite svoj korak.  
In ta korona je prav fantastična za vas! Ustavili ste se! In zato jo IZKORISTITE. Čas, ki vam 
daje svobodo. Vnovčite ga sebi v prid. Poglejte v nebo. Opazujte svet okoli sebe. Opazujte 
nadnaravne pojave, ki se bodo vedno bolj gostili. Vedno bližje so vam. In že na prosto oko 
lahko vidite bitja.  
 
In kaj kmalu boste slišali tudi zvok. 
Si predstavljate, kako lepo bo, ko vas bo nekdo iznad vas ogovoril, ko se bo iznad vas 
radostno nasmehnil ali se poveselil. Vam morda kaj zaigral ali pa vas pripravljal na to, da 
boste prestopili in pristopili na plovilo, si pogledali svojo preteklost, svojo sedanjost in 
prihodnost.  
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Da, pogledali si jo boste vsi. Vsi! Ampak, odhajali pa ne boste vsi, ker ne boste hoteli 
sprejeti roke novega prijateljstva ali pa roke prijateljstva, ki bi vas vračala domov. 
 
Pa ne se smejati in ne se norčevati, ampak ustavite se in pričnite gledati svet okoli sebe.  
 
Čas je namenjen, da se membrane časa in prostora poveznejo v en kanal, v en odprti 
prostor, kjer boste zaznali da tako, kot se bo odprla membrana ali ovoj, tudi kot mreža, ki 
bo padla, okoli Zemlje, se bo enako zgodilo tudi z vami. 
To pomeni – vaš mehur, ki je ovojnica, o kateri Smo govorili, se enako odpira kot se odpira 
vse okoli vas, kot se odpira Zemlja, kajti vi ste pripadniki te Zemlje, vi ste pripadniki tega 
planeta, vi ste tisti, ki dihate z življenjem Zemlje in planeta. Žal, mnogi pozabljate na to, 
ampak se boste pa radi še spomnili na to.  
 
In Sem prepričan in Sem prepričan, da bo marsikomu zaigralo v ljubezni srce, utrip in 
radost.  
 
Mnogi boste ječali ali jokali iz hvaležnosti in iz ponižnosti, ker boste končno spoznali 
kreatorje samega sebe. Kreatorje, ki so čakali in bili pripravljeni podati kapljo krvi, da so 
vas ustvarili, da so vas spremljali, da so z vami ali za vas ali za vami PRIPOTOVALI do točke, 
da ste, kjer ste. 
In to je najlepši čas, ki ga boste doživeli in preživeli. Zato se lahko izrazim, da se ciklus 
življenja znova izoblikuje za vas. 
 
Mnogi boste morda, žal, sprejemali usodo v svoje roke po drugačnih odločitvah, ker boste 
sledili sistemu. Mnogi se pa bodo zagotovo obrnili vase, zazrli sebi v oko in začutili, kaj si 
pravzaprav želijo.  
 
In znova vam podam nekaj na vašo misel ali srce! 
Ne razmišljajte, kako se bodo odločali drugi! Odločajte se za sebe. In vsem, ki jim poveste – 
mnogi se smejejo in posmehujejo. Vi veste, da je resnica v vas. Ne glede na to, ali vas slišijo 
ali ne, se odločajte za sebe! Kajti, Sem prepričan, da večina otrok bo vedno pomislila, da bi 
tudi starši izbrali boljšo pot kot pa jo imajo sedaj, tukaj na Zemlji, zato bodo šli naprej.  
 
In ne le to! 
Poskušajte v sebi umiriti um in razum. Poskušajte v sebi začutiti svoj ovoj. In opazujte svoj 
ovoj, kaj se dogaja in kako se pripravlja na prihod tistih, ki so vstopili v vaš zemeljski čas. 
 
Kaj naj vam rečem? Kaj naj vam opevam? Kaj naj vam podam? 
Le misel in hvaležnost, da ste to, kar ste. Kajti, prav to rabimo Mi, čisto Sami. In iskreno upam 
in si želim, da bo vsaka Beseda, ki Smo jo pustili za Seboj, v vseh teh letih in desetletjih, vam 
pomagala stopiti v lepši jutranji čas ali jutrišnji čas. 
 
Ne Bom dejal, da je tukaj konec, je pa vsekakor začetek nečesa lepega. 
Želim vam vse lepo in lepo, lepo pozdravljeni. 
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DRUGI DEL: VPRAŠANJA IN ODGOVORI 
 
Takole. Sedaj lahko tudi v Našemu času, Našega zavedanja in obstojanja tudi pričnemo.  
Srčno pozdravljeni. 
 
Danes Sem Jaz Tisti, kateremu pripada drugi delež ali drugi del vašega prostora za vaše 
odgovore. Moje imenovanje je zelo preprosto le Jorgovanski Vladni mož.  
Vsi ostali so v povezavi z Menoj in tudi Moj Očka je pravzaprav v povezavi, v pregledu vseh v 
nadzoru. 
 
No, in drugi del je vsekakor namenjen vam. Tako, da lepo, srčno pozdravljeni. In upam, da 
vam je bila tematika nekako pri srcu. Smo, kot opažate, v zaključnih fazah zaključnih del in v 
prelomu največjega časovnega predela, o katerem Smo tudi deloma spregovorili ali pa dodali 
in vas še opomnili, kje bodite pozorni, da ne spolznete! Kajti, tik pred koncem smo, tik pred 
prelomnim trenutkom smo. Tik pred obdobjem, v katerem bo prehajalo razsvetljenstvo, 
zavedanje in vse v dlani vsakogar. Tako, da, bodite pozorni na to, da se boste v temu času 
res nekako ozirali vase, opazovali svet okoli sebe in čim bolj pazili besede, kako jih 
postavljate, da ne boste imeli občutek, da koga brusite ali nekako izpodnašate. To je tisto, 
na kar bodite, vsekakor, zelo zelo pozorni. 
 
V temu času, v kateremu ste, pa Bom kar odprl besedo za vas. Tako, da kar lepo z besedo na 
površje. Kar izvolijo! Jasara. 
 
»Ko ste dejali, da je Sonce luč od plovila – ali to pomeni, da je torej plovilo še večje? Ali je 
celo Sonce eno samo plovilo?« 
 
Zelo dobro vprašanje! 
Če boste opazovali, imate lahko na sončnemu prehodu, se pravi, ko opazujete Sonce, 
močno belino. In imate občutek, da padete v globino. To je kanal. Se pravi, kanali sevajo in 
zato se lahko tudi zakrije navidezno Sonce za kanal. 
 
Kadar pa Sonce žarči in oddaja svetlobo, Sonce, se pravi, da oddaja svetlobo in prši na vse 
smeri, v vaše smeri, v vaš prostor, je pa to luč od Luči, se pravi, luč od plovila.  
 
Zakaj ni več Sonca? 
Ker se je Zemlja premaknila v ali iz prostora, v kateremu je in je sedaj v drugemu prostoru, 
ker je v zaključni fazi. In zato je sončni sistem, ki ste ga poznali v času pred večimi leti, 
dejansko še vedno v obstojanju, ampak na drugih vibracijah ali na drugemu polu.  
Tako kot se je zamenjal predel, tako deloma severa in juga, se pravi, kjer so se te tokovne 
pasovnice zamaknile, spremenile in se je Zemlja izmaknila, je videno tudi na vašemu površju 
same Zemlje. Zato tudi sami lahko opažate, da je kompas drugače postavljen v različnih 
smereh. Tako, da to lahko spremljate že nekaj časa v tem premiku ali gibu in odmiku. 
 
Vsekakor pa v luknjah ali v Soncu lahko opazite, da lahko je svetloba belkasta ali močno 
rumenkasta. Ravno tako kot pri Luni. Če jo opazujete, boste opazili, da Luna nima več 
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takšnega močnega obraza kot je bilo pred desetletjem ali pred leti, ko se je videlo površje 
Lune tako pobarvano. Sedaj se Luna vidi lahko kot luč, kot žarnica v sredini in je čisto blizu 
zemeljskega površja. Drugače je!  
Se pravi, spremljajte vse skupaj. 
 
In vsekakor vam bo čez čas zelo lažje ali morda dosti lažje, ker vam bo tudi Lanjuška postavila 
z določenimi slikami. In ko ste tisti, ki ste bolj vizuelni, boste lažje opazili in se osredotočili na 
slike in potem tudi videli to dejansko v fizičnemu življenju. 
 
Pri vas je največja težavica, ker ste v programu. Se pravi, ves sistem, v kateremu živite, je 
prav postavljen sistem naučenega programa. In zato vam lahko lansirajo kot želijo! In zato 
niste pozorni na spremembe. 
 
Tisti pa, ki ste pozorni na spremembe, pa ste v življenju iskalci nečesa, kar vas žene naprej. 
In prav tisti boste na koncu zagotovo zmagoslavno vzdignili rokó. 
 
Tako, da, kar izvolijo z naslednjim vprašanjem!  
 
»Na kakšen način lahko posameznik pomaga pri širjenju vaše Žive besede in predstavljanje 
vaših svetih knjig ter kako pomagati, da se človek ne zaplete ali tu celo obtiči?« 
 
Te knjige so Živa Beseda. Torej, tako kot primete knjigo v dlani, jo zaznavate kot živo 
energijo, ki kot živi kristal polzi na površje. Zato je dejansko tudi živa. Zazna se kot fizično 
že živa, ker energija teče iz nje.  
 
Zakaj? 
Zato, ker je ta struktura dejansko vezana na prostor, na čas.  
Ker v samemu pisanju, ko je knjiga nastajala, se je Lanjuška premaknila v svet, iz katerega je 
prenašala informacijo in jo prelivala sem, na list papirja. 
Zato je nastala ta živa energija. 
 
Drugo, kot najbolj pomembno je, da so znotraj tudi ključi. Se pravi, kode, dekodacija. 
In če se boste malce kasneje pridružili, v nekakšnemu mesecu dni ali morda še prej, zavisi, 
kdaj se bo odločila Lanjuška postaviti in odpreti postavitve, boste lahko z Njo tudi prebirali to 
knjigo – eno, drugo, tretjo in boste dejansko spoznali, zakaj je pomembno, da prebirate 
knjigo večkrat. Skozi to boste dobivali obrazlago, širino in vse. In to je tisto, kjer se boste 
lahko poigravali tudi z besedami in dojeli, zakaj imajo te, nekako besede, moč in pozicijo.  
 
Ne zato, ker so besede kot besede, ampak zato, ker so znotraj tudi rebusi, zato, ker so 
znotraj dejansko postavljene strukture, da se vaša zavest spravi v podzavest, v stanje 
tistega bita in prvobita in vas premakne tja.  
Kar pomeni, da skozi to ste vi spomnete, kdo pravzaprav ste. In ko se vi spomnete, kdo ste, 
se prične prebujati tista čistina v vas in začnete oddajati tudi drugačno frekvenco. In s tem 
privabljate Višjo strukturo k sebi in s tem tudi pričnete sevati to ljubezen, to umirjenost, to 
harmonijo, to prepletanje. In hkrati skozi to k sebi pritegnete ljudi, ki vas bodo slišali, 
prisluhnili in vam sledili. 
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Mnogi se znajo odmakniti zato, ker so v glavi! Zakaj v glavi? 
Ker razmišljajo razumsko, ker jih že misel na to, da bi tuja civilizacija sploh prešla do 
kogarkoli na Zemlji in da sploh obstaja tuja civilizacija, kaj šele, da bi prišla in pomagala in 
morda premaknila ali odmaknila ali celo s seboj povabila določen krog ljudi in jih spustila 
do svojega srca, je misli, pameti, razumu in umu skorajda nemogoče sprejeti. Zakaj? 
Zato, ker um in razum se sestavljata in spajata iz naučenega programa. Torej, ko bo enkrat 
um in razum imel to videnje, to situacijo, s katero se bo srečal, bo on imel ustvarjen spomin 
in bo sprejemal to, kar se dogaja, kar se bo dogajalo oziroma za njih tedaj, kar se je že 
dogajalo. 
 
Kadar pa poslušate srce, vam pa dobesedno, vas že kot otroka, kot osebo odraslega 
postavitvenega dela ves dan žene hrepenenje, ves čas vas žene pogled v nebo, ves čas se 
stekate in sprašujete: Zakaj sem tu? Pomagajte mi! Bog in marsikaj drugega. Vedno znova se 
obrnete navzgor. 
 
Torej, od tam ta vez. 
Ampak, misel ne zna razumeti, ker ne čuti! 
Vi, ki čutite, pa prenašate ta praspomin in ste del njega. Zato se nagonsko obračate navzgor. 
In v teh svetih knjigah se boste spomnili in opomnili. Dejansko se boste učili. In tako kot 
Mojstri so preizkušali Njo in Jo izoblikovali, boste skozi to lahko spoznali svojo resnico in se 
spomnili svojih preizkušenj, svojih preizkuševalcev, ki so tisti, ki vas bodo preizkušali vedno 
znova, v vsakem trenutku svojega bita, ali res stojite sami za seboj. 
 
Tako, da, večeri »Knjige z Lanjuško« bodo zagotovo zelo prijetni in jo boste lahko zagotovo 
spremljali. In vam nekako prišepnem, da si pripravite vprašanja, ker znate dobivati tudi 
odgovore na to in znate skupaj prebirati, postavljati in sestavljati večere, v katerih znate 
uživati. Tako, da, kar priključite se Ji. 
Jasara. 
 
»Kako bo izgledalo, ko boste pristopali do nas, glede na to, da ste po velikosti mnogo višja 
Bitja kot mi?« 
 
Vsekakor, Bom dejal tako: 
Da bi v Svoji Veličini pristopil bi vas morda postavil v neprijetno situacijo, ker bi se počutili 
zelo majhne. Moj namen, Naš namen ni, da se vi počutite majhne. Nikakor ne! 
Zato, če dobro spremljate in ko vam bo nekako tudi Lanjuška podala slike, boste dejansko 
skozi slike razumeli spajanje. 
Tako kot se časovne membrane skupaj povezujejo, se tudi svet različnih plasti medsebojno 
povezuje. Tako, da Bomo zagotovo predhodno, tako kot že sedaj potujejo najprej manjši in 
mlajši v prve linije, ker je manjša njihova struktura teles. Zato so čisto nad zemljo ali ob zemlji 
manjša Bitja. In dlje kot se odmikajo, premikajo, večja Bitja so. 
 
In ko se bodo spajale membrane časa in prostora, ko se bo položila membrana nad 
membrano, se bo tako, kot bi se tla in nebo skupaj stisnila, se odpre Veličina vsegá. 
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Takrat bo prišlo do tegá, kot Smo dejali, da se bodo videli vsi od vsakogar. Vsi bodo lahko 
pristopali, tako kot že sedaj se pripravljajo na to. 
 
In če se spomnite, ko Smo vam dejali, ko se boste živi in mrtvi, rajni in odhajajoči, 
prehajajoči videli – torej, zopet različne slike, zopet različna postavitev! 
 
Ampak, Sem prepričan – in tako, kot se boste videli in počutili morda, da ste majhni, ne 
boste tako majhni, ker vaša avra je tudi del vašega telesa. Ampak ni napolnjena. In ta avra se 
bo zapolnila. In to je postopek, po katerem boste v novih svetovih, časih in prostorih tudi 
zapolnjevali telo in se spajali z nesmrtnim telesom. 
 
In to je proces, kjer boste dobili višje stanje višjega telesa.  
Ampak pomeni, da boste obdržali telo, ki ga imate. Naš namen je ohraniti telesa, ki jih 
imate in nad njih dati tisto na površje, kar morda vašim očem sedaj je nevidno. Kot bi 
dejali, da duša, ki je sedaj nevidna, postane vidna in se tako pretočite in postavite tako, da 
Sem prepričan, da boste s svojo telesno strukturo, ki jo boste osvojili in si jo postavili in jo 
sestavili, bili zelo zadovoljni. 
 
Je pa res, da v Naših svetovih ni toliko majhnih teles zato, ker so vsi sestavljeni. Zato, ker so 
vsi pobrani in imajo svojo energijo v sebi. Zato so tudi telesa lahko več metrska, čeprav si vi 
to težko predstavljate. Ampak, verjemite, vas Bomo postopoma peljali skozi prostore. In ko 
bo vaš um in razum razumel, boste pripravljeni biti, tudi morda neko obdobje, malce manjši, 
najmlajši, ampak vsekakor zelo razigrani in zelo pripravljeni se postaviti v to, da Nam boste 
stopili ob bok z enakopravno čistino in milino, kot jo premoremo vsi Mi. 
 
Jasara. 
 
»Kako svetovati in pomagati ljudem, ki so se cepili in že razmišljajo, da to ni bilo dobro za 
njihovo telo?« 
 
Morate vedeti, ko je sprememba sproščena, genetika narejena, jo ne morete več ustaviti. 
In te duše ali ti ljudje se znajo s težkimi postavitvami bojevati ali spopadati. Vendar, če se 
spomnite, kaj Smo delali z vami, za vas in preko vseh vas – graditi sebe v občutju, v čutenju.  
 
Vedno znova Smo dejali: »Če ne boste sebe postavili, da boste čutili, ne boste zmogli preiti 
naprej.« Zakaj? 
Ker vsem tem ljudem, ki so cepljeni in so čipirani, so že v računalniškem programu. Dogaja 
se, da bodo imeli občutek, da nič več ne čutijo.  
In ko jim Bomo Mi postavili dejansko vse pred njih, oni ne bodo čutili. In to je tisto, kjer ne 
bodo zmogli stopiti in stati za seboj, ker brez OBČUTJA ne bodo zmogli izbrati nove poti. 
 
Bomo vsekakor pomagali določenim, tako kot Smo dejali, tistim, ki se niso zavestno odločali 
za pot čipiranja ali spremembe genetike.  
Kajti, sprememba genetike pomeni, da izgubljate vez in jo na koncu izgubite vez eteričnega 
telesa z Bogom. To je njihov namen! 
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Namen te terapije, genetske spremembe je, da ujamejo eterično telo.  
Eterično telo pa je vezano in prepleteno z dušo, s čustvi, s srcem, z instinktom, z intuicijo in 
predvsem z Izvorom, z Bogom, z Nekom, ki je nad vami, z vsemi, ki vas vodijo. To je njihov 
namen!  
In tako ločiti energijo od fizičnega telesa. Fizično telo postane kot avtomobil, prazen in se z 
njim ne zgodi nič, razen, da ga lahko uporabite za to, da se vselite, zato, da se odpeljete, 
zato, da se premaknete.  
 
In ko sta ločena ta dva dela, telo in notranjost, se ne da, v tej strukturi, kaj veliko narediti. 
 
Bodo morda posamezniki, ki se bodo trudili in se bodo zavestno opominjali, znajo 
nadvladati sistem. Ampak, če se bodo resnično trudili in ves čas sami sebe premikali v tem, 
da bodo čutili, čutili, čutili in se zavestno bojevali proti temu, kar jih je znotraj ulovilo, bi se 
znali približno izviti. Takšnim Bomo pomagali.  
Ampak, morate pa vedeti, da vsi, ki bodo tudi po zavedanju, da so cepljeni in da nočejo več, 
šli na dodatno cepljenje, je to za njih, pač, njihova odločitev in ne Naša odločitev. 
 
Si predstavljate, da k sebi pripeljemo dejansko računalnik, ki oddaja signal in vse, kar se 
dogaja pri Nas, nekam drugam? Si predstavljate, da Naš svet odprete zato, ker ste cepljeni 
oziroma čipirani, ker ste računalnik in ste signal v vsem in za vsakogar? 
To pomeni, da bo potrebno ljudi, ki so v spremembi genetike in generičnih struktur, 
dejansko postaviti čisto na drug planet, da jih Bomo tam zmogli preoblikovati. Ampak, tako 
kot Sem dejal predhodno – vsem Bomo dali priložnost, razen satanistom ali tistim, ki se 
ukvarjajo, pač, s tem, kar se ukvarjajo. 
 
In vsi, ki bodo cepljeni ali čipirani, bodo ravno tako dobili priložnost. In če bodo oni tisti, ki 
bodo se odločali za odmik in premik, da se bodo zavestno odločili, da želijo iti naprej in 
bodo se bojevali s tem, da bi čutili in da čutijo, jim Bomo dali priložnost. Vendar je še 
vedno njihova zadnja beseda. 
 
Kako premakniti in spremeniti generično strukturo cepiva ali spremembo genetike, kjer se 
ovija na novo DNK, je dejansko nemogoče za človeško strukturo spremeniti.  
In to je tako, kot bi dejal, da nano tehnologija, robotizirano stanje, ki ga dobite in ga vnašajo, 
ali preko testnih palčk, ali preko chemtrailov ali direktno preko cepiv, so to tako kot mali 
robotki. Če si predstavljate, male nitke, robotki, ki se povezujejo z vašo vodo, ki se 
povezujejo na vaše krvničke, vse, kar je tekočega in zato jih bo telo sprejelo.  
Ampak, oni se bodo v nekemu momentu zmožni nekako množiti.  
 
In ne samo to!  
Vsi, ki bodo imeli to v sebi, bodo to skozi strukturo vode, urina, blata, sperme, spolnih 
izločkov, krvi, tudi menstruacije, sline, znoja, vsegá, kar je tekočina, vsegá, kar je tekočina, 
če se bo ravno tako ustvaril program, da se bo ta nano tehnologija zlila navzven, se bo 
lahko preko spolnega odnosa med cepljenim ali iz cepljenega v necepljenega ali zdravega 
lahko izvila. 
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Si predstavljate, kako daleč so si drznili iti? In kako daleč bodo šli vsi, ki so neuki, trdoglavi in 
svojeglavi in ki mislijo, da delajo prav? Pa ne delajo prav zato, ker oni tako mislijo, ampak 
zato, ker želijo ugoditi sistemu! 
Torej, če ne bi bilo ponudbe, da bi bili navidezno svobodni, tega nikoli ne bi sprejemali v 
svoje telo! Pa to ni nič nápak, da ne boste mislili, da so stara cepiva bila slaba. Nikakor ne! So 
doprinašala ogromno dobrega. 
Ampak, cepiva, kot so nova cepiva, kjer je nova tehnologija v ospredju, pa je razdelitev 
telesa in še marsičesa drugega. Torej, računalnik vnesti v telo, da postane oddajnik, pa je 
izjemno težko potem to ustaviti ali izoblikovati drugače. 
 
Rešitev je, da se vsak posameznik spravi v to, da resetira svoje telo. Ampak, program, 
računalnik je težko resetirati! 
 
Če si predstavljate, da je nano tehnologija dejansko tako kot virus, ki se razmnožuje, ga 
lahko dejansko nadvladate in ga OVIJETE s posebno strukturo, o kateri Bomo morda kdaj 
kasneje tudi govorili, morda, če se zavedate, kje imate te robotke ali te delčke, ki so 
povezani na robotizirano stanje v telesu, jih lahko dejansko s frekvenco, ali zlate strukture 
žgete in prežgete in je tako, kot bi računalnik resetirali, pomeni da, če se takšen nano delež 
postavi v možgan, kar je njihov način, ali fokus ali glavni cilj, se pretočiti po strukturi krvi 
direktno in se umestiti v možgan in hkrati v rodila ali v spolne čakre, to pomeni, da se 
lahko tam umestijo in od tam vas ženejo naprej, v različne smeri. 
 
In tako kot računalnik, vedno imejte fizični računalnik pred seboj v takšni strukturi, da se 
zavedate, kako je fizični računalnik v vsej sestavljanki identičen vašemu telesu in vaši 
strukturi. In potem razmišljajte, kako lahko resetirate ali izničite virus v računalniku ali 
vnesene dodatne sestavine v program, ker več ne Bom odpiral, da ne bo zopet priletelo kaj 
nad Njo, čisto po krivičnemu stanju, ker poslušajo tudi takšni, ki tega ne odobravajo, torej, se 
enako postavite vi in pričnite razmišljati in se boste zavedali rešitve. 
 
Ali pa pojdite na predavanje, kjer Smo govorili, kako iti skozi faze do Svetlobe, da pridete 
ven iz svojega telesa in vidite, pač, tisto, kar je ostalo ali nastalo za vami. Torej, ta vez te 
vezi. S tem si pomagajte. 
 
Kar izvolijo, vprašajte naprej. 
 
»Kaj nam lahko poveste o pobiranju oziroma prehajanju mladih in najmlajših, naših otrok 
in vnukov?« 
 
Vsekakor bodite pozorni.  
Vsakdo bo dobil priložnost pogleda sedanjosti, preteklosti in prihodnosti.  
 
Vsi otroci ali večina otrok dela po nagonu. In ko bodo oni dobili pred seboj pogled svobode, 
lepote narave, lepote rastlin, lepote Življenja, ki ga imamo pri Nas in ga ponujamo njim in jih, 
Smo jih pripravljeni spustiti v to, bodo oni najsrečnejši. In verjemite, da se bodo odločali za 
to, da bodo odšli naprej!  
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Ker otroci delajo po nagonu, bodo avtomatsko, podzavestno, čutno ali srčno, dejansko 
razumeli, da bodo enako naredili tudi starši. 
 
Torej, otroci, ko se bodo odločali, bodo stopali naprej. Ali bodo starši enako imeli občutek in 
čutenje, da bodo hoteli stopiti naprej, je pravzaprav odvisno od njih, od njihove 
naravnanosti, koliko čutijo in koliko so ujeti v miselni program služenja, suženjstva, 
odvisnosti, ujetosti? In koliko se bo staršev odločalo nato, da bodo zavoljo otrok, ker so 
dolžni za njih poskrbeti, ostali ujeti in pripravljeni sebe žrtvovati za to, da ostanejo na Zemlji? 
 
Torej, tukaj zna nastati prva praznina! 
Otroci bodo vsi srečni se odločali za naprej, ker bodo prepričani, da vsak starš bi vzel nekaj, 
kar je lepega, dobrega in svobodnega. Starši pa bodo razmišljali pod drugačno taktirko in 
bodo taktizirali. Zato se zna tukaj svet ločevati. 
 
Vendar, tisti otroci, ki se bodo odločali za premik naprej, bo sprejeta njihova volja. Se bodo 
lahko dejansko premaknili naprej. 
In ko se bodo starši zavedali, da so se otroci odločali po srcu, bodo oni ostajali lahko na 
Zemlji brez njih. Zato vam že desetletja govorimo: DELAJTE PO SRCU, NE PO UMU! NE 
GLEJTE NA SVET OKOLI SEBE, AMPAK DELAJTE PO IMPULZU. 
 
In enako znajo delati starejši, torej po čustvih, ampak s to taktirko, da bodo dejali: »Jaz 
sem že oddelal svoje. Čas je, da se vrnem domov!« 
 
Torej, zato Bomo imeli ogromno zrele populacije in ogromno zelo mlade populacije, ker se 
bodo potem oni medsebojno povezali. Zato bo veliko babic in vnukov skupaj v sožitju in v 
bivanju, brez sredinske generacije. 
 
Zato vas ves čas, vsa ta leta, vedno znova opominjamo in spominjamo – ZAČUTITE, ne 
razmišljajte, ampak začutite. 
 
Če sebe vidite v harmoniji novega življenja ali priložnosti za svobodo, premika, za to, da se 
spoji vaše staro prvobitno telo z vami ali da sprejmete življenje kje drugje, ga preprosto 
sprejmite. 
Ne glejte na to, da vas drugi obsojajo. To je že misel! Delajte po nagonu! 
 
Če drugi ne bodo sprejeli tegá, nič hudega! Bodo, pač, ostali, ker so se tako odločili. Ampak, 
potem naj vas ne zanima, kaj oni razmišljajo, ker vi ste naredili tako kot otroci – po impulzu. 
 
In Mi delamo po impulzu. Mi delamo iz srca, iz ljubezni, iz predanosti in ne razmišljamo, zakaj 
in kako, še manj pa taktiziramo. 
 
In zato bo veliko zrele populacije v sožitju in v simbiozi z mlajšimi. 
Naš namen ni ločevati njih, družin. Nikakor ne! Nikakor ne! Naš namen je obdržati družine v 
nekemu ciklusu.  
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In verjemite, da za vse te, ki so visoko zreli ali zreli, vas Bomo obnavljali. Kajti, veste kaj je 
bistvo? 
Celico nahraniti s kisikom, jo regenerirati in se telo prične pomlajevati. Z različnimi 
strukturami kristalov, frekvencami, vi dobite lahko regenerirano to telo, ki ga imate in z 
njim lahko še živite tisoč let, tudi do tri tisoč let. 
 
In to je bistvo, ki ga Mi želimo narediti, dejansko vse skupaj povezati, da se začetek in 
konec združita. 
 
Si predstavljate, da se vi zavedate vsega potovanja, ki ste ga imeli – od začetka, ko ste bili 
pognani, ali ste bili ugrabljeni ali ste bili kakorkoli odtujeni od začetnega vira Življenja in 
ste potovali in ste potovali vse do tegá, da sedaj imate končno se priložnost vrniti DOMOV 
pomeni, ne izdajo Zemlje, ker večina od vas ni vstajiteljska na Zemlji. 
Kar pomeni, da v nobenem primeru ne, nekako se ne zavračate ali ne obračate proč od 
Zemlje, ampak se obračate k sebi. 
 
In zato bo med Nami tudi veliko bitij in prebivalcev, ki bodo prvič vstopali iz Zemlje v Naš 
svet. Zakaj? 
Ker bodo čutili. Ker bodo začutili ljubezen, radost in milino. To je tisto nekaj, kar bodo 
dejansko začutili in bodo tudi sprejeti. 
 
In zato, ne obremenjujte se, kaka telesa imate! 
Tudi, če imate malce bolj odebeljeno telo, nič zato! Z zdravo hrano, z zdravim načinom 
življenja, brez stresa, z regeneracijo telesa, z veliko gibanjem, s srečo in veseljem, z veliko 
podprtih Bitij, ljudi in prebivalcev, ki vas bodo sprejeli in sprejemali z vso ljubečnostjo, 
boste postali samozavestni, boste postali lepi v svoji koži zato, ker se boste tako tudi 
počutili. In boste opustili misli, razmišljanja in programe, kako morate biti, da vas družba 
sprejema. In to vi rabite. 
Tako, da, Sem prepričan, da zagotovo prihodnost bo za vas nekaj novega, a hkrati točno tista 
globina, po kateri hrepenite in si jo želite. 
 
Kar izvolijo, vprašajte naprej. 
 
»Kako bo po prehodu z vsemi tistimi, ki imajo težavo z odvisnostjo od kajenja? Ali lahko 
podate kakšno tehniko, kako se osvoboditi bitja, ki ima posameznika, skozi odvisnost, na 
nek način v oblasti?« 
 
Vsekakor, poglejte, ne glede na to, ali bodo množično prehajali kadilci ali ne, vam lahko 
prišepnem, da, ko ne boste imeli več nič za kaditi, pri Nas boste prenehali vsi. Tako, da pri 
Nas ni cigaret, ni odvisnosti. So različne strukture osvajanja in zabavanja, ampak, nikakor pa 
ne ujetosti in odvisnosti. 
 
Kako pa se na Zemlji znebiti odvisnosti od cigaret? 
Cigarete so dejansko hramba ali hranjenje bitja, ki je povezan z omamami, odvisnostmi. In, 
če se spomnete tudi, ko Smo opevali »Odvisnost«, tematika Odvisnost ali ujetost v njej, 
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imate tudi načine, kako preprosto sebe pretočiti v novo stanje ali se odmakniti od njega 
samega. 
 
TEHNIKA: KAKO SE ZNEBITI ODVISNOSTI OD CIGARET (posnetek 34:29) 
 
Drugače pa en velik trik, kako lahko sebe tudi postopoma odvadite ali pretrgate vse skupaj 
od cigaret. 
 
Zavedati se morate bitja in ga zaznati, kje ga imate. To je bitje, ki se hrani iz odvisnosti. In 
to je bitje, ki se prisloni in vas požene kot v tisti želji, hrepenenja, da pograbite po cigareti.  
 
Ko se ga zavedate, ga tako, kot si ga oglejte, v celi strukturi, kot bi se v telesu obrnili in ga 
poglejte od glave do pete. Poglejte to bitje, tako kot od zunaj, od znotraj. In zaznali boste 
vez s srcem, da ste povezani z njim.  
Hočeš, nočeš, sobivate v telesni strukturi! Je pa vezano na telo. 
 
In ko ga zaznate, ga boste videli celo, kako je oblečeno ali kako je slečeno, kako je 
postavljeno ali kako je pravzaprav lebdilno. 
 
Nato zavestno, tisto vašo dobljeno zlato energijo postopoma zlijte, kot bi jo vpeli na 
njegovo češariko in jo počasi spajajte v njegovo gmoto, nato v njegov možgan in njegov 
možgan zapolnite z zlato, gosto energijo.  
 
Ko se bo njegov možgan napolnil s to zlato energijo, bo tako kot polna posoda, ki bo 
pričela pronicati navzdol. Skozi njegov možgan se bo pričela odtekati zlata energija navzdol 
po telesni strukturi. 
 
Ko boste videli to, da se je pričela kot curljati ven iz možgana in ga polniti kot v telesu, 
prenehajte dodajati to zlato energijo in boste zaznali, kot bi se mu naredil poklopec.  
 
Tako ga boste postopoma, postopoma umirjali, postavljali to bitje in ga počasi spravljali v 
občutek želje, čutenja, čuječnosti, umirjenosti, ponižnosti in hvaležnosti. Zakaj? 
Zato, ker je on le energija. In ko energijo medsebojno povežete, se to bitje tudi umiri. 
 
Drugače pa, tisti, ki bodo kadilci, bodo vsekakor lahko končno se preko, seveda, Naših 
aparatur, Naših pomoči, lahko pogledali tudi v svoje jedro, svoje telo in bodo videli to 
bitje. In vsekakor ga bodo tudi tam lahko premagali ali se ga osvobodili tudi z zlato 
frekvenco.  
Morda bo tam lažje, ker ga boste lahko videli tudi preko aparatur. Ker Mi lahko, ne samo, da 
pogledamo, ko stopite na neko postavitev, na neko površino, lahko vidimo vsak delež znotraj 
v telesu. Vidimo vsako energijo znotraj v telesu. Vidimo vsako dušo, vsako bitje. In tu boste 
lahko sami sebe gledali končno kot kje ste, kot zasnovniki, kako izgledate. In tudi skozi takšen 
postopek se boste vzljubili in se na nek način tudi otresli tega bitja, ki vam daje občutek 
ujetosti. 
Ampak, to z zlato energijo je, pač, način, kjer lahko tudi to bitje nadvladate. 
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Tisti, ki nimajo zlate energije, ki niso bili v povezavi z Nami in iz zlatih sfer ne dobivajo 
ničesar, pa lahko uporabijo belo življenjsko energijo.  
Vendar s to razliko, da, ko vidijo to bitje, pričnejo iz sebe, iz telesne strukture, kot bi imeli 
ob sebi, ob fizičnemu telesu belo energijo, jo usmerjati v njegov nos, v njegov dih. In ko to 
bitje vdahne, se ta energija zliva in ga napolnjuje.  
 
Torej z vdahom, kot da on vdahne, ga opazujete to, kako bela energija prične krožiti in se 
spravlja v njegovo glavo in se izpod možgana, njegovega možgana, prične delati takšen, 
kot, kot lonček, kot zajetje, kot posodica in se prične po drugi poti, kot ob možganu, 
znotraj glave, zlivati proti češariki in v notranjost češarike in se potem ta energija prične 
vrtinčiti in ga spajati. 
 
V nekemu trenutku, ko bo dejansko polna ta energija možgana, se bo tako videlo, kot bi 
pricurjala energija, bela, ven iz možgana in ga pričela polniti v telesu. 
Tako, da, tudi s tem si lahko pomagajo tisti, ki nimajo teh zlatih daritev. 
 
Jasara. Kar izvolijo, vprašajte naprej. 
 
»Na kakšen način se lahko zaščiti predvsem otroke, ki so podvrženi stikom s cepljenimi 
sorodniki in učitelji?« 
 
Zelo težko!  
Morate vedeti, da otroci, ki so necepljeni, bodo še najbolj oskrunjeni, najbolj trpinčeni. 
Zakaj? Ker bodo tisti, ki so cepljeni, žarčili. 
Oddajajo določeno frekvenco, tako kot računalnik, ki oddaja določeno frekvenco in je 
neprijeten za telo. Morate vedeti, da tako, kot bi telo nekakšnega telefona imeli ob sebi. 
 
Ste kdaj poskusili, da imate telefon in na njega položite še en telefon. Torej, se ta zmes 
okrepi. Pa se pozabavajte s tem, ko lahko nekako stestirate to sevanje. Vzemite si samo 
telefonski aparat in si naložite program, kjer lahko sevanje ali magnetno valovanje 
preprosto merite sproti. Tako kot bi zmerili prostor, ga izmerite na telefonu. 
In ko nanj daste ali pa telefon daste na drugi telefon, se več tisočkrat podvoji, pojača, 
podeseteri ta moč tega sevanja. 
 
In to pomeni, da ljudje enako žarčijo kot telefonski aparat. Vendar bodo žarčili še močneje. 
Več doze, kot bodo dobili od cepiva, bolj bodo žarčili. 
To pomeni, da ko taka oseba že žarči in na sebe da telefonski aparat, postane smrtno 
nevarna, ali rakotvorna ali še kaj hujšega za ljudi okoli sebe. 
 
Ko daste, torej telefon na telefon, se takšno strupeno valovanje po več tisočerokrat pojača. 
In ko takšen človek na sebe da telefon, postane še hujši sovražnik vsegá v okolico in v 
vsakogar. 
 
Kako težko bo za vse tiste, ki ne bodo cepljeni? Kako težko šele bo za tiste, ki so cepljeni 
oziroma po novi tehnologiji žarčeni? 
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In tako kot se telefonski aparat da premikati na določene frekvence – na 3G, na 4G, na 5G 
in še MNOGO več, se enako potem prične dogajati tudi s človekom, kjer ga lahko OKREPITE 
in dodate močnejši val. 
 
Zato se tudi dogaja, da se ljudje, ki so cepljeni, ne čutijo več medsebojno. Postanejo brez 
čuta za soljudi. Zato postanejo hladni in pričnejo posiljevati, posiljevati besedno, z besedami, 
naj se cepijo tudi drugi, ker je to dobro za ljudi, ker so že v programu. 
Torej, njihovo vedenje se spremeni. 
 
In ne le to! 
Ko opazujete ljudi, ki so cepljeni, se premikajo po robotsko. Na vsakih toliko časa boste že 
opazili njihove robotizirane gibe. 
In tako kot računalnik zamrzne, ko se izgubi signal, se zamrzne tudi človek, ko se izgubi 
signal. 
 
Torej, opazujte drug drugega. 
In ko se ob nekom ne počutite dobro, se odmaknite od vsegá.  
 
Čez čas, ko bo strnjena množica cepljenih oziroma tako zažarčenih ljudi, bodo tako ali tako 
mesta zapirali, ne glede na to, ali bodo ob njih še tisti, ki so necepljeni ali cepljeni, bodo 
večja mesta zapirali, ker bo pravzaprav mesto tako kot tempirana bomba, skozi ljudi. 
Ampak, saj veste, mnogi Nas bodo poglodali zaradi takšnih informacij. Ampak, te informacije 
imate tudi splošno odprte, morda v drugačni prispodobi nekakšnega opevanja. Ampak, o 
vsem se lahko informira vsak. 
 
Kako očuvati otroke? 
Zelo preprosto! Vzemite jih iz takšne družbe! Ampak, za takšen podvig morate biti zreli 
sami. Morate pa vedeti, da gredo oni v cilj, da bi pocepili vse oziroma, da bi vsako telo 
povezali medsebojno v en veliki računalniški sistem. 
 
Novi računalniški sistemi, ki so jih pripeljali in so jih dovozili v Slovenijo, je z namenom, v 
nadzoru imeti vsak računalnik. Torej, ne fizične, ampak vas! 
Fizičnih računalnikov ne bodo več potrebovali, ker se boste tudi vi lahko z mislimi 
pogovarjali, nagovarjali, ne da bi govorili, pa boste mislili, da se pogovarjate, ker boste 
zgrajeni in povezani v mrežo. 
Ljudje, ki ne bodo cepljeni, ne bodo zmogli vstopati v to mrežo, ampak bodo prej bežali od 
te mreže.  
 
Zato se bo na svetu dogajalo, da bo polje cepljenih in polje necepljenih. Polje, ki je predano 
sistemu in polje, ki ne bo predano sistemu ali podložno sistemu. Zato bo na eni strani vladala 
praznina ali prazno zlo, na drugi pa življenje ali strah. 
Se pravi, da pola se bosta ves čas ustvarjala.  
 
Ampak, morate vedeti, da tisti, ki boste stali trdno na svoji strani, imate možnost 
preživetja in obstanka, ne glede na to, ali sistem stoji ali ne, ker imate Izvirno energijo, ker 
se znate vesti po nagonu, ker se znate ozreti vase, ker se znate poskrbeti zase, ker znate 
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vzrejati, ker znate ljubiti, ker znate ceniti. Se pravi, se vedno znova pretakajo informacije in 
ste vodeni in vas peljejo po strukturi življenja, da ste očuvani. Bodite le pozorni, da 
razmišljate z lastno glavo in ste v bitu lastnega srca.  
 
Tako, da, kakorkoli pa se bodo starši odločali za to, kako bodo delali z otroci, pa, pač, starši 
odgovarjajo in bodo tudi priča temu, kar bodo oni, pač, podpirali. 
Je pa dobro, da otroci imajo nekako očuvan občutek Instinkta. Ampak, vse je odvisno od 
njihovih staršev oziroma tesnih skrbnikov, ki skrbijo za njih. 
 
Učitelji, ki so cepljeni, se bodo v nekemu določenemu momentu, tako ali tako odmikali. Ne 
samo zaradi bolezni, ki se bodo razvijale, ampak tudi zaradi vsegá, kar se bo dogajalo z njimi.  
 
In njihov namen, sistema, ni obdržati učitelje, ampak ugasniti učitelje, ker jih ne 
potrebujejo. Ker oni ne potrebujejo sistema, ker novi sistem je postavljen tako, da bo robot 
poučeval. Robot bo poučeval tudi o tem, kdo je Bog in kako Boga sprejeti in biti podložen. 
Kako dati telo za hrano in še marsikaj drugega. 
Ampak, vse to imate prosto odprto! To lahko prebirate, to lahko gledate tudi po vaši teti 
Google, če se Smem tako pošaliti. Vse informacije si lahko nabere vsak posameznik, dokler 
vam ta sistem to še dopušča. 
 
Jasara. Kar izvolijo, vprašajte naprej. 
 
»Omenili ste večere z gospodično Lano in Njenimi knjigami. Ali se bodo ti dogajali še v času 
zemeljskega bivanja?« 
 
Da, tukaj Bomo že podajali oziroma bo Ona tudi odprla večere za vse tiste, ki bodo želeli 
slediti. Morda eno ali dve, dva deleža bo malce tako, da se malce predela. Vendar, boste pa 
zagotovo, zagotovo lahko vstopali in se nekako povezovali, podajali vprašanja. In zagotovo, 
tako kot Sem opazoval Njeno razmišljanje, kako bo postavila in zastavila večer, bo na koncu 
zagotovo tudi dala besedo vam. Lahko se boste vpeli, vprašali ali pa poslali samo vprašanja. 
In to je tisto nekaj, kjer boste že na sami Zemlji za seboj pustili pečate, ki bodo res velike 
vrednosti, velikega pomena, ker Zavedanje in Resnica je bistvo skrivnosti, ki jo imate v sebi. 
 
Kar izvolijo, vprašajte naprej. 
 
»Ali bodo potemtakem v prihodnosti še posebej iskani necepljeni učitelji, predvsem po 
strani tistih staršev, ki si bodo za svoje otroke želeli drugačen pouk?« 
 
Da. Vsekakor da. Zato, ker v zelo kratkemu času boste opazili, da bodo preprosto na strogo 
ločili tiste, ki so cepljeni od necepljenih. 
 
Saj veste, kaj Smo vas vedno poučevali? 
Poučevali Smo vas, da tisto, kar vam družba vsiljuje, kar vam družba promovira, ni dobro 
nikoli za vas. Zakaj? 
Ker tisto, kar je dobro, samo pride do vas. Ne rabite posiljevati in nekoga nagovarjati in ga 
vleči na svoje strani. Tisto ni nikoli dobro za vas! Verjemite! 
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Ampak, v zelo kratkemu času bo sistem padel na dva dela. Ravno zaradi tegá se bo tudi 
odvijala borba za obstoj med enimi in med drugimi. Med tistimi, ki bodo proti gotovini in pri 
tistih, ki bodo za gotovino. Za tiste, ki bodo cepljeni, za tiste, ki ne bodo cepljeni.  
Ustvarjali bodo nove smeri za tiste, ki bodo nekako postavljeni v smeri, ki bodo želeli delati 
po zdravi naravi in bodo zelo iskani in zelo spoštovani – tako pri zdravnikih, tako pri šolskemu 
sistemu, tako pri marsikateri novi postavitvi. 
 
Tudi novi red se bo ustvaril. Vendar ne red, ki so ga oni zastavili za množico. To bo ločena 
enota za tiste, ki mu bodo sledili. 
 
Ne upam si trditi, da bo Zemlja oziroma zlo Teme uspelo zrušiti Zemljo v celoti. Nikakor ne! 
Bodo pa naredili zagotovo razdor med Svetlobo in med Temo, ki se bo ločila na dva dela. 
 
Tudi v kasnejšemu času, si upam trditi, da ne bodo le avioni, ki bodo pluli na 5G plus 
tehnologijo in imeli vse njihove zahteve, da. To bo za tiste, ki bodo to podpirali.  
Ampak, bodo pa tudi organizacije in sistemi, ki bodo za zdrave, normalne, za takšne, ki 
bodo dihali z naravo in ki bodo hoteli očuvati naravo in bodo hoteli očuvati nekaj, kar bo 
zdravega in normalnega.  
Ampak, zopet bo zavisi, koliko ljudi bo spolznilo na eno ali na drugo stran. In tako kot na 
tehtnici, koliko riža ali zrn riža se da na levo ali na desno stran in tam se tehtnica prevaga. 
 
In si upam trditi, da to vojno stanje se zna končati le s širino, zavedanjem ljudi. 
 
Ljudje se morajo zavedati, ljudje se morajo zbuditi! Kako vam je lažje se zbuditi?  
Poglejte po državah, ki so nekaj mesecev pred vami v tej tehnologiji, v temu razvoju – kako 
je prišlo do nečesa, kaj se dogaja z njimi, kako stoji sistem, kaj se postavlja za njih oziroma 
kakšna je njihova pot?! 
Ne rabite nekih znanstvenikov! Poglejte realno stanje in točno veste, kaj se bo zgodilo vam! 
In po njih se nekako osredotočite in vidite, ali da ali ne. 
 
In to je tisto, kjer glavnina množice ne mislečih bo dejansko pogubljenih! To je dejstvo! Ker 
sistem ne potrebuje takšnih, ki so sužnji, ki so preprosto hlapci, brez misli. Za take lahko 
imajo robote, ki jih lahko postavijo. 
Ampak, roboti niso hrana, ker rabijo še vedno meso. 
 
Tako, da tukaj glejte, v razvoju, kako daleč vam postavljajo vse skupaj. In dejansko boste 
dojeli, da ne samo, da bo umetnost nastajala iz človeka, iz vsegá, kar človek je, ampak, da 
bo tudi umetnost hrane nastajala iz človeka. 
Tako, da, to je nekaj, kar je neizogibno!  
Ker, ko vam odvzamejo vodo, ko vam odvzamejo življenjski prostor, ko vam odvzamejo 
rastline, ko vam vzamejo vse, kar vam dela življenje, kar vam daje življenje, boste ostali le 
drug drugemu hrana. In da ne pridete do tega nivoja, morate predhodno sebe zbuditi in se 
postaviti v prvo linijo, v vojno stanje, da branite tisto, kar je vaše.  
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Ker svoboda ni, da vam nekdo da in nekdo pogojuje. To ni svoboda! Svoboda ni imeti usta 
prekrita s pajčevino tančice, da se ne izražate, da ne dihate. To ni svoboda! To ni 
neodgovornost ali odgovornost, kot nekateri radi tu manipulirajo.  
 
Samo spomnite se, kakšni ste vi prišli na ta svet! Ali ste prišli z masko ali brez? Ali vas je 
nekdo pokrival in vas dušil, da se niste razvijali in vas delal ponižne in počasi krotke in 
depresivne, da vas bodo lahko zdravili in uporabili za kar, pač, želijo. 
 
Tako, da, zelo tanka linija je še med tistim, da obstojite in med tistim, da sploh živite.  
 
Zato bodite vztrajni pri prebujanju ljudi. Tudi, če se ljudje smejejo in norčujejo, vi veste, da 
ste naredili vse iz sebe, da ste jih spomnili, da ste jih opomnili, da ste jim dali informacijo, 
da ste jih pocukali za rokav še pravi čas, naj si ogledajo, naj razmišljajo, naj poskušajo s 
trezno glavo pogledati. In na to bodite pozorni!  
 
In skozi to lahko še doprinašate temu svetu in še vplivate na tok dogodkov, ker energija je 
živa in gibljiva. Zato lahko dogodek obtežite ali pa ga razbremenite. Lahko ga poženete v 
hitrejši čas ali pa v zaustavljajoči se čas. Tako, da tukaj imate še nekakšnega manevrskega 
prostora, v kateremu lahko še delate mnogo dobrega. 
 
Kar izvolijo. 
 
»Veliko ste povedali o cepljenih. Nam lahko podate še kakšno ločnico za tiste, ki se 
testirajo?« 
 
Morate vedeti, da testne palčke so zelo različne.  
 
V prvotnemu bistvu je nabrati genetski material. Vašo genetiko nabirajo, se pravi, teste, ki 
so, vse, kar so nabrali, se shranjuje v posebno bazo in se potem ANALIZIRA – stanje prej in 
stanje kasneje. Zato rabijo več testnih faz, da testirajo in da nabirajo informacije o vas. 
 
Saj veste, prstni odtisi so po telefonskih aparatih, po računalniških programih že čisto 
vsakdanje. To že imajo! 
Vaš obris obraza tudi že imajo. Oči, zrkla tudi že imajo. Vse, kar je zunaj, že imajo. Zato je 
potrebno posegati še v notranjost in še iz notranjosti pobrati material, da lahko dobite celoto 
vsegá.  
 
In kako narediti s testnimi palčkami? 
Najprej preglejte, ali vam dajo, katero vrsto – ali je okužena ali ne okužena, ali je Covid 
pozitivna ali Covid negativna. To imate na samem ovoju, ko vam odpirajo testne palčke. 
Vendar, običajno imajo to že postavljene, že odprte in pripravljene za vas.  
Vendar, na vsaki testni palčki tudi piše. V sami deklaraciji je marsikaj! Tudi, kaj vsebuje. 
Ampak, ni vse zapisano. Vedó pa, da imajo ene takšne in ene drugačne. Zopet je potem 
odvisno, kaj vam vnašajo v strukturo nekakšne strukture samega brisa. 
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Nekateri so dejansko zelo dobri, so pošteni in vam ne segajo in ne rilčkajo globoko, ampak 
vam posežejo po sluznici in so iskreni, ker imajo čiste palčke. Torej, vam ne vnašajo nobene 
nesnage in zato se tudi vi zelo dobro počutite. 
 
Tisti, ki pa imajo KAJ NA teh strukturah, ne samo nano tehnologijo, ne tudi te zdrobljene 
steklovine in še marsikaj drugega, poleg virusa, poleg vsegá, se pravi, vam bodo pa znali 
segati zelo zelo zelo zelo globoko, v različne strukture ali v smeri, da pridejo do češarike, ki 
je vez do vaše duše in do vašega bita ali morda do predela vašega diha. In vsekakor, 
kamorkoli, v katerokoli špranjo vas znotraj nekako prederejo, vam lahko prederejo tudi 
membrano, ki je kot ovojnica in ščiti predel možgana. Zopet zavisi od posameznika, ki to 
jemlje in vzema.  
 
In nikakor, nikakor, nikakor ne bi smeli pustiti, da se zdrave ljudi okužuje in se jim dela 
nered in nemir. Nikakor ne! Zakaj bi testirali zdravega? Zato, da bi mu vnašali slábo v telo! 
To je zaprti prostor! Že to bi vas moralo opozoriti! 
In z večkratnim vnosom večih nano deležev se sestavlja nano tehnologijo, o kateri Smo 
predhodno govorili. 
 
Vendar, tisti, ki želijo to, naj kar prosto vstopajo v to, če se že, pač, želijo. 
Ampak, dajte pogledati po državah, ki so bile izpostavljene genocidu in so JAVNO odprle 
iskrenost testnih palčk. 
 
Glejte. Prebirajte. To je vojna, če se Smem izraziti ali uporabiti. To je čiščenje populacije.  
In če boste dobro pogledali boste videli, da so politiki zelo modri, da so si na položajih zelo 
modri. Oni si ne vstavljajo tegá v svoje nosne votline. Nikakor ne! 
Zgledujte se po njih! 
 
Ali se oni cepijo na takšen način kot vi? Sila redki! 
Torej, zgledujte se po njih! Raziskujte. Glejte. Zato imate svoj možgan, svojo vest, svoj 
občutek, svoje oči, svoj okus in svoje telo. 
 
Torej, v enkratnem delu običajno ni narejene velike škode. V večkratnem delu pa se povzroča 
lahko velika škoda. 
Je pa res, če so okužene palčke z določeno strukturo, lahko tudi človek potem umre. Veliko je 
teh primerov, a o njih se sila malo govori.  
Veliko se govori v umetnih, rajnih svetovih, kamor zahajajo ljudje. Vendar, že po nekaj 
dnevih, po testnih palčkah, mnogo mnogo ljudi izdahne. 
Torej, stvar je odločilna in v vaših dlaneh. 
 
»Ali nam lahko opišete zvok, ki ga bo posameznik slišal vezano na dogajanje pri pobiranju 
oziroma premikih?« 
 
Različni zvoki se znajo odvijati, tako kot zna slišati različno oko ali uho. 
Morate vedeti, da zvok je pravzaprav frekvenca. Na določeni frekvenci zvoka vibrira tudi 
energija in na določeni frekvenci telo sebe obdrži oziroma energija, skupaj v gostljati smeri, 
stoji. Zato je tudi fizično telo vidno, tako kot je ali stojno. 
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Če bi zvok malce zagibali, bi lahko telo postalo bolj prosojno, večje, širše ali v drugačni 
postavitvi. Zvok je tisto, ki drži vse skupaj! 
 
Membrane tudi oddajajo določen zvok. Določene tuljave se znajo zaznavati. 
Ampak, ne boste zaznavali kaj velikega zvoka v teh sestavljanjih, ki jih bolj boste videli ali 
prisostvovali. Imeli boste bolj občutek praznine, kot da je odprt, kot da so odprta vrata in 
vam piha ali pihlja iz enega prostora v drugi prostor. 
 
O zvoku je težko govoriti ali opevati, kako se bo slišalo, ker vsak zvok sprejema drugače.  
 
Gluhonemi ga znajo bolj nekako ali nemi vas znajo bolj tako, kot bi se vas znal zvok 
dotikati, kot mali dotiki, kot bi vas nežno kdo pogibal ali premikal s prstki.   
Tisti, ki so morda bolj odprti zvoku, znajo bolj zaznavati, poleg zvoka, tudi vonj, strukturo 
izrazitega reza ali pa izrazite mehkobe, zavisi od posameznika. 
 
Tako, da, zvok je pravzaprav vezan na določeno gostoto, ali na določen prostor ali na 
določeno misel.  
Tudi misel vibrira. Tudi misel ima zvok, ker vse, kar vibrira, vse, kar se giba, je zvok.  
Tako kot veter, ki zapiha, je energija, ki se giba. In zato ga tudi slišite. Zato ga tudi zaznavate. 
 
Če se zvok ali energija vrtinči, ga zaznate kot tuljavo. 
Tuljava je lahko postavljena, ali v pokončni ali v ležeči, ali v diagonalni – v katerikoli smeri! 
Torej, širša kot je, bolj je odprta, bolj je manj slišna. Bolj, ko je zaprta, bolj, ko je ozka, bolj je 
slišna, bolj je nekako pronicna ali udarna skozi telo. 
Tako, da, zavisi, na katero smer se posameznik usmerja pri samemu zvoku. 
 
Vsi zvoki pa, ki bodo prisotni, nikakor ne bodo moteči za kogar koli, ali fizično telo ali 
rastline, ali živali ali za kar koli drugega. Kajti, Naša tehnologija ne uporablja niti takšnih 
ropotov kot jih poznate vi. In Naša plovila se gibajo tako kot bi bil dih.  
Vaši avioni pa ropotajo in ropočejo zelo glasno in zelo prodorno.  
Torej, enako kot avtomobili. Zelo glasno je vse skupaj zato, ker imate še zastarele 
tehnologije, ki nikakor niso podane vam v prid, kaj šele naravi v prid! 
Zato so tudi zvoki zelo rušilni in udarni! 
 
TEHNIKA: KAKO NADVLADATI ZVOK ALI SE STOPITI Z NJIM (posnetek 01:04:58) 
 
Kako preprosto nadvladati zvok ali nekako se stopiti z zvokom? 
 
Zaznati ga je potrebno, kako vibrira. Potem pa njegovo obliko prodornosti samo zasukati. 
Kot bi lističe zasuknili in jih omehčali. Jih lahko obrnete in lahko zvok drugače zagibate. In 
tako se tudi drugače sliši, pristopa ali vstopa. 
 
Kar izvolijo. Še eno vprašanje, potem pa se Bomo poslovili od vas. 
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»V zadnjem času smo lahko ponoči na nebu opazovali kompozicijo letečih plovil, o katerih 
so bila mnenja deljena. Ali so bili to sateliti?« 
 
Opazujte dalje.  
To niso sateliti. Človek bo vedno znova sebe izgovoril ali nekako poskušal zakriti vse s sateliti. 
Nikakor ne! 
Zakaj bi bili sateliti, ko pa je nekaj čisto drugačnega? Satelite bi opazovali že dosti prej!  
 
So bili določeni sateliti, ki so navidezno krožili v drugačnemu zaporedju. Vendar, pri plovilih 
zaznate nižino ali njihovo globino. Prehajajo nižje in so bližje. 
Torej, če gledate zvezde in se spomnete, samo zvezde, se kot otroci spomnete, da so bile 
zvezde tako zelooo daleč, tako drobne, tako mehke, tako prijetne, da ste komaj opazili 
zvezde, ker so se nekako gibale kot piš, kot bi bila mavrica postavljena, ko je bila nekako 
zvezda ob zvezdo postavljena. Bilo je prijetno. Barva neba je bila drugačna. 
 
Sedaj pa zvezde so čisto nizko. In to niso zvezde, to so plovila! Plovila.  
In če boste dobro pogledali, boste videli, da različno barvno strukturno se gibajo in v 
drugačnih zaporedjih. Nekatera se prav gibajo sem in tja. Nekatera hitreje, nekatera 
počasneje. Vse pa je zelo nizko. 
 
Ko včasih fotografirate opažate, naj vam Lanjuška da tudi kakšno slikco v tej smeri, ko se vidi, 
da so zvezde, plovila, ki so pod oblaki. Zvezde niso bile nikoli pod oblaki! Torej, že oblaki so 
zelo nizko in blizu človeka. 
Če se spomnite, ko ste bili mlajši, so bili oblaki visoko in oddaljeni. In tisti, ki so bili najdlje, so 
najhitreje potovali. Kajti, najvišje je največji pretok vetra, najnižje pa so bili bolj v umirjeni 
plasti.  
Sedaj pa je vse zelo stisnjeno k vam. Zelo blizu in vse skupaj.  
 
Slikajte si večkrat nebo. Boste opazili slike, kjer se spreminjajo postavitve. 
In če boste dobro pogledali, boste videli, da tudi zapis astroloških znamenj v prostoru in 
času, v kateremu ste, je drugače postavljeno. In vedno je lahko enaka matrica navideznih 
zvezdic postavljena kot je v kateremukoli kraju, kamor se vi gibate. Že to vam mora dati 
jasno vedeti, da je nekaj drugače in da nekaj ni normalno, da ni zdravo! 
 
Če se vi gibate v predelu samega voza, recimo temu svetlobnega voza, ste na enemu kraju, ki 
gledate voz. Kako je mogoče, da voz gledate v Evropi, na katerikoli celini ali kontinentu. 
Lahko greste v Afriko, pa ga zopet gledate. Lahko greste kamor koli. Ali vam ne da neka 
zdrava intuicija malce vprašanja, kako je mogoče, da je ta postavitev ali ta zvezda točno tukaj 
in tam? 
In kar naenkrat »zvezde«, če se Smem tako pošaliti, svetijo vse tako zelo močno, ko pa je v 
času vašega odraščanja le ena zvezda, Severnica, kazala sever in je bila tista, ki je bila 
najbolj izstopajoča. In nikoli se ni gibala v različni barvitosti, ampak le v eni. 
 
Vidim pa, da boste s fotografiranjem ujeli nekaj, kjer boste marsikoga razorožili, postavili 
ljudi v mat pozicijo, ker jim boste dokazali. In prav vidim, da boste ljudi tudi, na nek način, 
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premaknili, overili in jih prepričali v svoj prav, ker jim boste dali neki jasni dokaz, da je nekaj, 
kar govorite, tudi res na vaši strani. 
Tako, da tukaj boste imeli kar nekaj še takšnih samooklicanih govorov, ampak boste na 
koncu prav prenesli med ljudi nekaj, kar jih bo pocrkljalo in potolažilo. 
 
Tako, kot upam, da Smo danes tudi pocrkljali vas morda z večimi vprašanji, večimi različnimi 
odgovori zato, da se dotaknemo vas. Mi ne želimo, da se vi spreminjate v minus. Mi želimo, 
da se vi spreminjate v plus. Da postajate srečni, nasmejani in radostni.  
 
Zato vas informacije morda spravijo kdaj v neprijeten položaj, vas kdaj malce spodnesejo. 
Ampak, samo zato, da se ustavite in pogledate, da vidite, da opazujete in da morda 
spremenite svojo smer. Tako se lahko rešite, izvijete iz ujetosti in preprosto pričnete 
intenzivno slediti sebi. 
 
Polagam pa vam roko na srce – pričnite opazovati svet okoli sebe! Vzemite telefon, 
vzemite in fotografirajte.  
Boste videli, v nekem trenutku, ne samo, da boste polovili marsikaj, umirili se boste, ker 
boste dobili dokaze, ki jih vaš možgan potrebuje, da bo sledil vašemu srcu in impulzu. 
 
Vsekakor pa vam želim, da je vsak vaš dan res VAŠ dan in poskušajte SEBE osrečiti s tem, 
da sledite svoji intuiciji, svojemu srcu in svoji ljubezni.  
Zanjo boste zagotovo bogato nagrajeni, ker boste dobili nekaj, kar mnogi ne bodo dobili. To 
pa je tisto, kar bo zagotovo pretehtalo v vašo srečo. Svoboda, priložnost, tako kot je na več 
tisoč let vedno znova pocrkljana bila civilizacija, ki se je lahko premaknila in odmaknila. 
 
Želim vam vse lepo in lepo, lepo pozdravljeni. 


