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POPKOVNA NIT 
Vodi: gdč. Lana Praner z Gospodi, 26.6.2021 
 
Takole. Najprej iskreno in toplo pozdravljeni vsi Tisti, ki ste se zbrali in ste se na Naše 
povabilo odzvali. Srčno pozdravljeni vsi tisti, ki ste morda pred ekranom, ki ste v povezavi z 
Našo energijo Našega Stvarstva, tisti, ki ste v postavitvi Našega slušenja. Srčno pozdravljeni. 
 
Današnja tematika, ki je nekaj res izjemnega in o kateri, do dandanašnjega časa, ni nihče na 
Zemlji spregovoril, nihče ni opeval nekaj, kar Bomo odpirali, a ima velik in veličasten pomen 
za vse, kar je Naša, vaša in od posameznika bodočnost. Nazivali ali nazvali Smo jo 
»POPKOVNA NIT«.  
In ta tematika je danes pripadala kot izbrancu Meni, da jo odpiram in razkrivam. 

 
Jahvej je Moje imenovanje. Jahvet Visočanski je Moje nadimenovanje. 
Moje prvotno ime, pa ga, žal, za ta čas še ne izdam! 
 
 
 
 

 
Zelo dolgo časa Smo se pogovarjali, pogajali, kdo bi odpiral to tematiko. In glede na to, da 
gre na Moje imenovanje, ki ga, žal, niti zapisati ne znate na Zemlji, a zveni nekako podobno 
kot nekaj, kar poznate približno nekje nekako in povezujete tako kot vse Jožete v isti skledi, 
tako tudi Jahvete ali Jahveje ali Jahvunske povezujete v isti atmosferi, Bom nekako danes Jaz 
Tisti, ki Bom odpiral in zopet malce premikal kakšno postavitev v smeri novega razkritja. 
 
Nad Menoj je Oče Vnebovzetja. Nad Menoj je Oče Vnebovzetovstva, Izvorna Energija Boga, 
Stvarnika Stvariteljstva, ki je Tisti, ki bo tematiko tudi pečatil. In Smo v povezavi z vsemi 
civilizacijami, ki so se odzvale na Naše povabilo Našega sodelovanja in Smo v postavitvi 
povezave z vsemi Stvarstvi, ki so nekompaktne, ki so kompaktne, delno kompaktne in fizične, 
tako kot ste vi, čisto sami. Vendar, z veliko razliko, da ste vi kot človek edina razkrojna 
enota, ki jo Mi, v Našemu stvarstvu več ne poznamo. 
Torej, žal, ste tisti, ki prehajate kot zadnji živeči in morda celo preživeli, vstajiteljski in 
premikajoči se, o kateri bo danes tekla tudi tematika. 
 
POPKOVNA NIT JE CENTER VSEGA, SREDIŠČE VSEGA ŽIVLJENJA IN JE VEZ Z NESMRTNOSTJO 
 
Popkovna nit je nit, ki jo dandanašnji čas še Nismo odpirali.  
To je nit, ki je sredi popkovine postavljena in je središčna točka vsegá. Središčna točka ali 
center vsega, kar je bilo, kar je in kar bo, torej, središče vsega življenja. Središče 
popotovanja, središče preoblikovanja. 
 
Središčna nit, popkovna nit, kot Smo jo nazvali, je točno v niti samega popka.  
Če bi središčni popek, recimo središčni del samega popka odpirali in razpirali, bi dobilo malo 
odprtino, ki navidezno izgleda kot odprtina, ker je tako kot vaša fizična popkovnica, ki jo v 
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sredini odprete, vidite praznino, kot, kot bi dejal, neko luknjo. In v tej središčni postavitvi 
teče nit, nit energije, ki je vez z nesmrtnostjo. 
 
Na večih točkah se mora telo povezati v nesmrtno strukturo, da obstojijo in se medsebojno 
povezujejo vse energije vsega Stvarstva. 
 
Kaj to pomeni? 
Tisti, ki ste nekoč, nekdaj živeli v prvobitu, v prvobitnemu stvarstvu in ste sami, po lastni 
volji zapuščali svoje telo in prehajali pomagati, prihajali ali prehajali v vstopajoče se sfere 
ali v druge prostore, čase in zavedanja, ste mnogokrat zapuščali svoja fizična telesa. Telesa, 
ki ste jih lahko, ali pokopali v Andalo ali nekako ohladili v posebnih, takozvanih hladilnih 
energijah ali pa ste jih morda potopili v vrelišče, kjer ste obdržali energijo neprodušno 
zaprto. Tako ni prehajalo do nobenega razkroja. In nesmrtna energija se je zlila z energijo 
diha, daha in časa. Tako je energija telesa obstala.  
Nekako približno, ampak res približno, izgleda to tako, kot bi pri vas v vodno gladino morja, 
morda, potopili v pravo energijo hladu in spojili telo telesa tega sveta, ki ga imate, v pravo 
globino, na pravo atmosfero, pod pravim pritiskom, bi lahko dejali, in se ne bi izvajal razkroj. 
Nekako približno. Vendar pri vas se vedno znova, že zaradi pretoka kisika, ki ga imate, se 
ustvarja ta struktura tega diha. 
 
Torej, na različne načine ste marsikateri, ki ste obdržali nesmrtno telo, dejansko tudi 
obdržali strukturo telesa ali tkiva, ki ste ga tedaj imeli. 
 
Zopet drugi ste dejansko bili ugonobljeni v svojemu prvobitu, v prvemu Stvarstvu ali v 
prvemu popotovanju ste bili lahko tudi ugonobljeni zato, ker je padlo telesna struktura 
planeta. Torej, zaradi napadalcev, ki so nekako prodirali v svet tedanjega Stvarstva je 
prehajalo do točke, kjer se je rušilo, preoblikovalo ali na novo stkala energija življenja in ste 
izpustili nesmrtno telo. 
 
KAJ POMENI NESMRTNO TELO? 
 
Kaj pomeni nesmrtno telo? 
Nesmrtno telo pomeni tisto prvo telo prvobita, ki ga je ustvarjal Nekdo, ki je bil postavljen 
za vas, da ste nastali ali da ste vstajiteljski.  
 
Zopet tretji ste bili morda pobrani ali nekako, kako bi dejal, ugrabljeni na različnih planetih 
in prepeljani v druge planete, na drugo atmosfero, v drugi dih, v drugačni pretok.  
Se pravi, se je energija vakuuma razpustila, se je vaša telesna struktura pričela deliti, 
raztapljati, kot bi iz enega mehurčka nastalo milijone in milijone manjših mehurčkov, ki so 
se zopet naprej delili in razdelili. Tako nekako izgleda delitev te prvobitne energije. 
 
Zopet četrti so bili lahko oskrunjeni ali se je nad njimi izvajal nekakšen genocid, 
ugonabljanje, pobiranje ali spajanje.  
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Torej, glede na to, da ste v nekaterih deležih imeli nesmrtna telesa, ki ste jih lahko, tako 
kot bi dejali, dlan premaknili na kakršnikoli drugi delež, je ta ostala čvrsta, živa in gibljiva, 
se pravi, so vaša nesmrtna telesa lahko porazdelili in mešali med ostala bitja.  
 
To so delale civilizacije, ki so oskrunile Naše mnoge planete, mnoge prostore, čase in tako se 
je ustvarjala mešanica vsegá. 
 
Torej, vsak posameznik ima različno popotnico različnega popotovanja, glede na strukturo 
prvega življenja. Vendar, takšnih zaključkov je še kar nekaj, a vseh ne Bom odpiral! 
 
V SREDIŠČNEM DELU POPKOVNEGA DELA JE VESOLJE ALI SREDIŠČE VSEGÁ 
 
Skupna postavitev vseh Bitij je središčni del popkovnega dela.  
 
Zakaj središčni del?  
Ker je tukaj Vesolje ali središče vsegá.  
 
Tako, kot najprej, ko prerežete popkovino, ko se otrok porodi, se navidezno pretrga vez 
med materjo in Vesoljem. Zakaj Vesoljem? Zelo preprosto! 
 
Zato, ker je znotraj ta nit ali kot bi se potopili v popkovnico in v ta popkovni del, kot da bi 
ga nekako ustvarili v praznini, bi v popkovnemu delu, če prerežete dejansko ta fizični del 
popkovnice in bi prehajali v predel, kjer se zaveže ali stisne ta popkovnica ali se sama 
posuši in odpade, nastane dejansko zaprti prostor, v katerega ali iz katerega se ne da več 
vstopati ali izstopati.  
 
Ta predel, prav ta predel popkovnega dela, je prostor, v katerega so lahko podajali različne 
podatke, se je iz Vesolja lahko pretakala vsa zapisana enota ali ves spomin in ste, dokler ste 
povezani z materjo, dejansko povezani tudi z vsemi Bitji tistega Stvarstva, od koder ste 
prehajali.  
Ni pomembna češarika toliko ali v takšni smeri, kot je povezana ta nit ali ta prostor 
popkovnega dela. 
 
V tej popkovini ali popkovnici, ki se zapre na predelu in se lahko, ali vpne v notranjost ali v 
zunanjost, je nekakšen prostor, v kateremu se odvija membrana.  
 
Membrana nekega prostora. Membrana, skozi katero dejansko duša znotraj oddaja svoje 
občutke.  
Duša je tista, ki je prehajala najprej v strukturo, da je vstopala v predel matere in se spočela, 
oprijela vseh ostalih energij, ki so pričeli ustvarjati telo, jo izoblikovati, jo postavljati v 
različne postavitve in smeri, da je nastala fizična celota fizičnega telesa, v katerem je 
shramba tistega, kar ste prenašali. 
 
Saj veste, duša je namreč le spomin vsegá, kar je doživela.  
 
Če duši odvzamete košček nečesa, kar je preživela, tistega ni več v notranjosti.  
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To pomeni, da vsako življenje daje določen spomin, ko se iz vsakega življenja zadnja 
življenjska energija spoji vanjo.  
 
Zadnja življenjska energija pa je zasnovnik. Torej, tista duhovna energija, ki nosi spomin 
časa, v kateremu je telo živelo. Telo živelo!  
Ker samo takrat se ustvarja spomin materije. Takrat se ustvarjajo trenutki, ki jih lahko 
preoblikujete, spametujete, postavljate ali usmerjate.  
 
Ko se energija iz vsakega življenja spoji, skupaj na predhodno življenje, se niza gosta zmes 
energije, ki ji pravimo ali pravite duša. 
 
ZASNOVNIK JE NEVTRALNA ENERGIJA IN IMA SVOJO POPKOVNO NIT, KI JE POVEZANA S 
POPKOVNO NITJO FIZIČNEGA TELESA 
 
Torej, v vsakem življenju dobite zasnovno energijo kot novo, svežo energijo, ki ji pravimo 
zasnovnik. To je v središčnem delu pleksusa in ta je izjemnega pomena!  
Kajti, to bitjece ne ve ničesar, kar je dobilo kot popotništvo ali popotnico ali nahrbtnik s 
spomini, kako in kaj in je čisto nevtralna, sveža energija. In zato je edina, ki zmore 
stransformirati, preoblikovati vse, kar je bilo davninskega, ker nima spomina, s kom je kakšna 
teža nastala. 
 
Zasnovnik ima ravno tako, kot malo bitjece, ki je v podobi fizične strukture telesa, ki je 
navzven, ima ravno tako popek – tako kot fizično telo. In fizično telo je popkovno 
povezano, navidezno, tudi s popkovnim delom samega zasnovnika. 
 
In če damo malo podobo zasnovnika in fizično telo, kot fizična struktura, ki ima svoj popek, 
svojo postavitev pomeni, da se niti lahko medsebojno spajajo. 
 
Zasnovna nit od popkovnega dela se dejansko ravno tako zapira kot membrana znotraj in 
oddaja vse kot prostor.  
Izgleda to tako, kot bi bili na eni strani stekla v hiši in bi gledali navzven. Navzven se vidi vse. 
Navzven je Vesolje. Je pot, je prostor, od koder je Nekdo prehajal, prešel in pristopal. 
 
Si torej predstavljate zasnovnika, ki je brez spomina, ki je nevtralna energija in vidi nekaj, 
kar tam obstaja, a nima nobenega spomina? In lahko sprejema drugačnost, popolnost ali 
pa njeno nasprotje. Torej, zavisi, kaj videva na drugi strani. 
 
DUŠA PRENAŠA V FIZIČNO TELO NAZAJ VSE TISTO, KAR JE POTREBNO PREOBLIKOVATI ALI 
SPAMETOVATI 
 
Vse je odvisno od karme, od popotnice tistega, kar so naložili duši oziroma kar je duša v sebi 
prenesla, da bo preoblikovala. Torej, deleže, ki jih je potrebno preoblikovati ali spametovati, 
duša prenaša v fizično telo nazaj.  
 
Zakaj nazaj? 
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Ker je potrebno spomine, delčke ali utripe preoblikovati in spraviti v ravnovesje ljubezni, v 
ravnovesje simbioze, v ravnovesje harmonije, da se lahko ljudje potem medsebojno 
ločujejo, odtujujejo, osvobajajo, prehajajo ali spajajo.  
Torej, ves ta ciklus, kot bi dejali rojstvo in navidezna smrt, kajti smrt ne obstaja. Obstaja le 
uspavanje energije. Torej, lahko prehaja v različne postavitve, v različne smeri. 
 
In če izhajamo iz dejstva, da je pleksus malo bitje, da je v pleksusu malo telo, fizično telo 
kot ga vidite navzven, vendar bolj energetsko, a hkrati identično lahko izgleda navzven, kot 
je morda oblečeno določen trenutek tudi fizično telo, si lahko predstavljate, da imate fizično 
strukturo navzven enakega zasnovnika.  
Zato se zasnovnik vedno znova izda, kje se nahaja v telesu. Pa če se pomeša med tisočera 
rojstva ali med tisočere spomine ali preko vsega, kar je nekoč bilo, se ga vedno vidi, ne, da se 
gleda energija, ker je vedno v podobi fizičnega telesa.  
Zato je eden izmed zelo pomembnih postavitev, da sprejmete svoje telo, ne glede na to, 
kaj in kako ali kakšno je bilo, kakšno je ali kakšno še bo! 
 
ZASNOVNIK IMA SKOZI MEMBRANO V POPKOVNEM DELU VPOGLED V POSTAVITVE DUŠE 
 
In prav zasnovnik ima popkovni del ravno tako popkovino zaprto in v sredini, če si ogledate 
svoj prostor, boste videli dejansko membrano. V tej membrani, kot bi v popkovini dejansko 
pogledali cev, ki je zaraščena, izgleda ta membrana. In izgleda tako kot bi lahko zasnovnik 
gledal skozi to membrano, skozi steklo hiše ven, v Vesolje ali v prostor, od koder je nekaj 
prešlo, se pripelo ali vstopalo. 
To pomeni, da je ta membrana izjemnega pomena, ker lahko zasnovnik se izobražuje vse, kar 
je duša prenašala, vse kar vodi dušo, vse, kar je duša z nekom ustvarjala nek spomin, se 
pravi, se vse v tej postavitvi pridobi, ohranja in živi. 
 
Vendar, enako strukturo kot ima zasnovnik, ima fizična telesna struktura, ki jo vi poznate 
kot otrok, ki se porodi in vsak prenaša tudi ta popkovni predel. Torej, enaki vez ali enaki 
predel ima tudi duša. Siva duša, telesna duša in vsaka duša, ki jo imate v telesu. 
 
SAMO KREATOR NAŠEGA TELESA IMA KLJUČ DO NAŠEGA PRVOBITNEGA TELESA, KI SMO GA 
PUSTILI ZGORAJ 
 
Si predstavljate? 
V vsakem življenju imate popek. In v vsakem življenju, ko se porodite ali ste se porodili, 
imate takšno membrano. In skozi središčni del same membrane je prehod. V središču je 
tako kot bi dali nit. In nit izgleda znova lahko kot odprti prostor, kot prostor, skozi katerega 
lahko izstopate ali se pretakate. Vendar šele tedaj, ko Nekdo, ki je bil vaš Kreator nekega 
popotovanja, pride do vas. 
Torej, nihče drug ne more odpreti teh vrat ali povezave kot samo tisti prvobitni in Izvorni. 
 
Zakaj je to zelo pomembno? 
Ker samo tisti, ki je bil prvobitni in Izvorni in vas je ustvarjal ali nekako podajal nekaj za 
vas, da ste bili nekoč ustvarjeni, ima ključ od vaših vrat. Ima ključ do telesa, ki ste ga pustili 
tam.  
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Torej, vsako telo, ne glede na to, katero je, kakšno je, ima kot fizično telo ta popkovni predel. 
In tako kot ste bili v prvobitu ustvarjeni in porojeni, imate ravno tako v središču dela 
popkovni del in to nit. Vendar s to razliko, da tam, ko ste izstopili iz telesa in zapustili 
morda svoje nesmrtno telo zaradi takšnih ali drugačnih postavitev, se je nit spravila na 
površje ali ven iz telesa.  
To pomeni, da točno ta nit, ki je izpustila vas kot vas, je tista nit, ki dejansko pove ali je 
nekdo odšel iz telesa, torej, ko je iz nesmrtnega telesa, na primer, izstopila duša ali del nje, 
je tako kot bi za seboj povlekla in odprla ta pečat in hkrati zapečatila vrata ali prehod v 
nesmrtno telo. 
 
Tisti, ki so samodejno izstopali imajo nit, ki je tako kot bi dejali popkovina, ko se otrok porodi 
in se poveže ali povleče navzven, skupaj s posteljico, se pravi, je to tista energija ali enaka 
energija, ki se je izvila, ko je duša izstopila iz fizičnega telesa nesmrtnega energetskega pola. 
 
Zato vsi tisti, ki ste samostojno izstopali iz svojega prvobitnega telesa, imate na fizičnem 
telesu tam, kjer ste ga pustili, dejansko nit skozi popek in vam dobesedno ta nit lebdi ali 
leži izven telesa in je nit kot popkovna nit izven njega. 
 
Posamezniki, ki ste bili na silo pobrani ali iztrgani iz nesmrtnega telesa, vam nit izgleda 
tako, kot da je nit navzven, ampak je nit razprta, kot počena, kot na dva dela.  
 
Tisti, ki ste bili kot nesmrtna telesa razrezani, razdeljeni in povezani na druga bitja, tako 
kot bi dejal, da dlan prestavite in so vam prestavljali na druga telesa drugih Bitij ali tako, 
kot je Lanjuška tudi opevala, opevala v Svojih knjigah, ko so neka bitja prestavljala fizične 
možgane, zato imate tudi vrinjene možgane. Se pravi, ko boste prebirali Njeno knjigo, se bo 
marsikdo spomnil, da je ohranil spomin na deljenje ali spajanje. 
Tako kot pri vas cepijo drevesa in eno vrsto na drugo vrsto povežete in pocepite, da nastane 
iz enega drevesa dvojna ali trojna rastlina, ali plod ali kakorkoli, enako so delali z vašimi 
nesmrtnimi telesi. 
 
Zato tisti, ki imate spajanje takšne vrste, imate, ko pogledate nazaj, na svoje prvobitno 
telo, kakor vas Bomo tudi peljali, boste videli, da imate popkovno nit zunaj, ampak 
navzven, kot bi stala ali prosto lebdela. Kot bi se nit razprla na več deležev.  
In tisti, ki so iz take izpeljanke še vedno živi, košček niti lebdi, stoji in se vrtinči kot spirala. 
Kot bi dejali, spiralna nit.  
 
Če si predstavljate, ko morda vaš regrat odtrgate in ga razprete stebelce, se zvije in navije, 
enako izgleda ta vaša popkovna nit. Zelo lepo in zelo predano. Tako, da tisti, ki ste izpeljani 
in ste v temu življenju živi in energijo poganjate dalje po tej niti izdajate, da ste živi.  
Kar pomeni, da, če pogledamo samo po Naših shrambah ali iz zapuščenih telesih, ki ste jih 
pustili, pogledamo samo nit vaše popkovne strukture in se točno vidi, če je posameznik v 
temu življenju živ in nadaljuje gibanje energije, se ta energija lahko zvija in izdaja točno, kot 
zvitek, zopet membrano, na katero se lahko povežemo in vidimo vse, skozi vse prostore, 
skozi vse čase, kje se posameznik nahaja. 
Tako lahko vidimo, kje je energija shranjena, kje je obdržana, kje je speča, kje je takšna ali 
drugačna.  
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Pri tistih, ki niste bili deljeni ali nekako povezani z drugimi civilizacijami, ki so jih nekako 
ustvarjali po umetnih poteh, pa o tem ne Bom danes opeval, pomeni, da imate lahko 
dejansko čisto energijo, stojno popkovno energijo, popkovno nit kot eno. 
 
Se pravi, če ste porojeni in ste danes živi in imate nesmrtno telo puščeno tako kot ste ga 
pustili ali ga namensko zapustili, da ste prehajali, ali pomagati ali karkoli drugega, pomeni, 
da imate popkovno nit stojno in se na vrhu giba sem in tja. To govori o dejstvu, da ste 
porojeni samo na eno telo!  
 
Če ste porojeni na dva telesa, se ta membrana oziroma ta nit na koncu odpira kot v cvet. 
Se pravi, in toliko kot je niti odprtih in laskov gibajočih, točno toliko teles je živih! Točno na 
tolikih deležih se poraja, postavlja ali usmerja energija v smrtnih življenjih, kot je vaše, kot 
človek popotovanja ali v živalskih vrstah. Se pravi, se zopet izdajate, kje se nahajate.  
 
Tako, da vsakdo, ki najde vaše telo, lahko po tej popkovni niti, ki ne razpade, ki ne 
razpade, tako kot vaši zobje ne, lahko vidi, kaj se dogaja z vami – pa če je to nešteto časov 
nazaj, vašega neznanega časa, Mi skozi to lahko vidimo, kdo je živ, kako je živ, kako teče 
njegovo življenje, brez kakršnihkoli aparatur, da ne bo pomote! Samo pogledate vaše 
prvobitno telo! A potrebno ga je imeti! 
Tako izdajate, kaj se dogaja z vami. 
 
NA POSEBNIH PLANETIH  SE OHRANJAJO IZKOPANINE NAŠIH TELES 
 
In, v Naših postavitvah lahko, če izkopamo takšno telo ali se je narava sama odprla, kar 
pomeni, da ni namensko, da bi izkopavali, kar ne izkopavamo tako povprek, da bi nekaj 
raziskovali, ampak izkopavamo samo takrat, ko je čas za vračanje živih energij nazaj med 
Nas ali v prvobit ali zapuščanje neke civilizacije, takrat z Našimi zaznavami ali z Našimi 
aparaturami ali z Našimi znanji točno gremo po telo, ki je ostalo lahko pod vulkansko 
pokopanino, lahko pod izbruhom vulkana.  
Se pravi, ko pogledamo, točno vemó, kje se telo nahaja in zato ga lahko nemoteno 
vzamemo ven, ga sestavimo, ga preoblikujemo, ga obudimo tam in lahko pripravimo iz 
ostankov za vas nesmrtno osnovo, tisto, ki ste jo imeli. 
 
Zato imamo prav planete, na katerih ohranjamo vaše izkopanine, vaše takšne ali drugačne 
zaostanke izpuščanja. Nekateri ste imeli v vmesnih fazah mnogo lepih teles, dobrih teles, 
dobrih spominov, dobrih zapisov, kvalitetnih postavitev in Smo ravno tako, ko Smo sestavljali 
planete nazaj, ker so bili uničeni, pobrali telesa, ki smo jih našli ali so bili pravi za obuditev in 
Smo predvidevali, da vam bodo dejansko všeč in boste to energijo iz tegá tudi porabljali, se 
pravi, Smo te prenašali na planet, poseben planet, ki ni za vaše bivanje. To ni planet, eden 
izmed 26-ti, ki smo jih pripravili za to, da boste lahko živeli tam, kamor se boste odločali, če 
se boste odločali za premik iz zemeljskega popotovanja ali iz planeta Zemlje. Se pravi, je to 
planet, ki je posebej pripravljen in je dvakrat večji kot planet Zemlja, če si predstavljate. 
In vsa ta telesa imamo postavljena. In Mi Smo se več milijonov let ukvarjali, po vašem 
približnem času, ukvarjali z izkopaninami in s temi nitmi, ki ste jih puščali za seboj. 
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Torej, v fizičnemu razkroju ali fizičnemu človeku ta nit dejansko pride na površje ali se 
prereže, ko se vi porodite. 
 
Zelo dobro bi bilo, če bi pustili, tako kot nekoč, da se je otrok ob sami posteljici nahranil in 
se je ta nit dejansko presušila in se je otrok zaprl sam, je ta nit nastala in je obdržala to 
strukturo tega gibanja. 
 
V dandanašnjih časih, v sodobnemu času, jo vedno znova prerežejo, kar pomeni, da 
prehitijo ciklus odcepitve in osamosvojitve duše, energije od Vesoljnega Stvarstva, od 
Višjega Jaza, od Izvora, od Boga, od Višje strukture Energije.  
 
In takšen človek, ki ima prerezano hitreje popkovino kot bi jo smel imeti, se ves čas 
svojega življenja išče, postavlja, sestavlja, hrepeni po nečem in nikamor ne pripada. Zakaj? 
Zato, ker se ni zgodil ta ciklus naravnega rojstva in osvobajanja in so nekatera bitja ob 
prerezu popkovine dejansko obtičala. Niso niti bila spojena v temu času tega telesa, niti niso 
uspela preiti v fazo, v kateri bi lahko bili budni kot mojstri, kot učitelji in ne mučitelji. Kot 
Usojevalci, ki bi lahko skrbeli za vas. 
 
Zato imate mnogo bitij spečih v telesu in jih skozi določene tehnike in postavitve, po NAŠIH 
POSTAVITVAH, zmorete zbujati. Tako kot Pranskega duha, po NAŠIH tehnikah – zakaj po 
Naših? Ker jih do dandanes človek še ni niti opazil, niti vedel, da obstajajo, kaj šele, da 
obstaja bitje in kako ga sestaviti – to vas je učila tudi Lanjuška. Tako, da vas ta povezuje s 
prvobitnim domom.  
 
Torej, prvobitni dom pomeni, ne samo kraj, ne samo planet, na kateremu ste prvotno prvič 
shodili, prehodili ali vdahnili, ampak tudi s telesom, če ga imate. 
 
Zakaj je to zelo pomembno? 
Ker človek, ki se poveže s tem Pranskim duhom, s tem prvobitnim domom, se poveže tudi s 
prvobitnim telesom. In takrat duša, znotraj sebe, dobi kontakt s tisto čistino.  
Zato vedno znova, ko se pogleda v oči, ko zjutraj morda gleda v jutranje ogledalo ali se 
gleda v oči, se vidi kaj je ona in kaj ste vi kot telo, kot struktura tega življenja ali 
popotovanja. 
 
MEMBRANA POPKOVNEGA DELA IMA V SREDIŠČU NIT, PREKO KATERE LAHKO VIDIMO SVOJE 
ZAPISE 
 
Bodite zelo pozorni! 
Torej, membrana popkovnega dela ima v središču torej to nit. In vsak, ki je bil porojen, ima 
vsak to nit. Sedaj veste kako, ko boste gledali morda po svojih zapisih nazaj, ko boste 
gledali v telo, ko boste gledali po telesni strukturi, boste lahko videli, kaj ste pustili za 
seboj. Prav vaša nit vas lahko izda, kakšen je bil vaš prvi izhod, izpust ali zapuščanje 
nesmrtnega telesa. 
 
V prvobitu ste bili vsi nesmrtni, tako kot Smo Mi. Zakaj Mi?  
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Zato, ker Smo ena in edina civilizacija še, ki smo uspela tedaj odsukati svoj planet, o katerem 
Smo že govorili, ga spraviti v posebni predel, ki je bil vsem neviden, kajti vsi so se odmikali 
ravno v drugo smer. Vendar, kaj več ne Bom razkrival, Smo uspeli obdržati prvi planet, eden 
in edini, v strukturi, kot je nekoč bil. Ampak, seveda, z mnogo bujnejšimi drevesi, z mnogo 
bujnejšimi rastlinami kot jih sploh upate misliti, ker so obdržale življenje.  
 
In od tam smo kasneje tudi pobirali različno energijo in jo podajali kot rastline na nove 
planete in iz tistega deleža smo Mi posejali, posadili, razmnožili rastline na 26 planetov, ki 
Smo jih uspeli obuditi, postaviti, sestaviti za vse, ki bodo prehajali tja. 
To ne pomeni, da bo samo človek bival tam! Človek bo zadnja vrsta! Človek bo zadnja vrsta, 
ki bo prešel v ta svet! Nobena druga vrsta več ne prehaja. Človek bo zadnji. Zakaj? 
Zato, ker so vse ostale vrste vseh prebivalcev, ki so dosegli stopnjo razsvetljenja. Stopnja 
razsvetljenja je stopnja popolne predanosti, povezovalnosti, ljubezni, čarobnosti, 
iskrenosti, prepletenosti v smeri, kot je Iskra Sijaja Boga. 
 
Bog je torej delček od Izvora, od Energije, ki se je gibala in jo je odluščil Sam za Sebe in za 
to, da bo, skozi strukturo telesa, bil podoben, prehajal, povezovalen, ustvarjal in kreiral.  
O tem je tudi pisala Lana v Svojih knjigah. Tako, da tisti, ki želite brati in raziskovati in 
prebujati lasten spomin, prebirajte Prebujeno, Usojeno in Božjo. To so tri knjige, po katerih 
boste vi prebujali prvobitni spomin, ki je še kako zelo zelo živ. 
 
POPKOVNA NIT ZDRUŽUJE IN POVEZUJE VSA TELESA, JE NIT NESMRTNEGA VSTAJENJA 
 
Zelo pomembno je, da v dandanašnjemu času veste za to popkovno nit. Zakaj je zelo 
pomembna ta popkovna nit? 
Ker združuje in povezuje vsa telesa! 
 
Morate vedeti, da ta popkovna nit je nit nesmrtnega vstajenja.  
 
Če razumete vstajenje, kaj pomeni vstajenje ali posmrtno prebujanje, Bom dejal, pomeni, 
da tisto, kar je tukaj živega, navidezno živega v telesni strukturi, ki jo imate, se bo kot telo 
ali telesna struktura, zavisi zopet od posameznika, premikala nazaj po točki popotovanja, 
kot je posameznik prehajal in bo dejansko pobiral in sestavljal lahko telo na telo.  
Kot tiste babuške, če si predstavljate lesene babuške, ki jih odpirate in je vedno večja 
struktura, vedno večja babuška, ko odpirate ali pa vedno manjša, če odpirate te babuške – 
mislim, da Sem našel pravi izraz, lesene lutkice, ki jih vedno znova odpirate do najmanjše, 
najmanjše zloženke, ki izgleda tako kot vaše fizično telo. 
In ko znotraj ni več ničesar, kar bi se dalo odpreti, se pravi, te babuške, imate zlito figurico in 
to je lahko prispodoba zasnovnika.  
 
Torej, kako sebe pobirati in na kakšen način se boste spajali, predno boste vstopali tudi v 
svoje prvobitno stanje pomeni, da bo to kar proces! Vendar je prav, da tukaj tudi veste! 
Zakaj je pomemben ves ta proces? 
Zato, ker se boste tako kot ste se razstavljali iz večje enote v manjšo enoto kot 
popotovanje, skozi vsa ta življenja, ker ste vedno manj zapisov imeli za preoblikovati, da 
ste danes na točki vstajenja, ali novega življenja ali prelomnice, kjer se civilizacija bo 
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preoblikovala pomeni, da ste vi dejansko iz velikega spomina prečistili spomin do točke, da 
ste si, skozi življenja, delali shrambo spomina, najboljšega od najboljšega in s seboj v 
rojstvo ponašali ali prenašali najslabše od najslabšega. Torej spomine, ki niso bili aktivirani z 
ljubeznijo, z iskro impulza predanosti, z iskro impulza povezovalnosti, z iskro impulza te 
čarobnosti ali popolnosti. 
 
Zato ste nekateri v shrambo, ko greste v novo rojstvo ali ste prehajali v novo rojstvo, 
vedno odluščili najboljše od najboljšega in pustili v shrambi. Zato imate shrambo lahko 
zelo močno!  
 
Nekateri pa imate, žal, shrambo v telesni strukturi zelo močno in jo imate v življenju 
samem ali kje drugje. Ne Bom se spuščal na to raven!  
Vsak posameznik čuti, kako je preživel davninska življenja, vstajenja ali preoblikovanja.  
 
LE SKOZI ŽIVLJENJE SI LAHKO PREOBLIKUJEMO SVOJE ZAPISE 
 
Zato je zelo pomembno, da veste, da v življenju, čisto na koncu imate le malo še deležev 
spominov, utripov, ki jih je potrebno izživeti, preživeti, popraviti. Vendar so najbolj ključni! 
Ker zasnovniku daste lahko lepoto popolnosti, da se zmore enakopravno kot zasnovnik, v 
ljubezni poistovetiti z izvirnim telesom, s katerim se pretehtate.  
To pomeni, da se skozi to energijo zmorete postaviti tako, da vidite koliko ljubezni ste 
premogli v davnini in koliko jo premorete sedaj kot mali zasnovnik ali zasnovna struktura. 
 
Veste pa, da skozi življenje zasnovnik lahko pride do točke, v kateri lahko preoblikuje sam 
svoj zapis. Sam svoj zapis pomeni, da je skozi to življenje, zadnje življenje ustvaril deleže 
zapisa ali pomagal soustvarjati tok dneva. In zato so trenutki, kjer ste bili znotraj radostni, 
igrivi, predani, povezovalni in takšni, simpatični, so to spomini, ki pripadajo zasnovnemu 
deležu.  
 
Spomini, ki pripadajo duši so težki, so grenki, so običajno tisti, ki so vezani na druge ljudi, ki 
vam dajejo moč ali priložnost, da svojo modrost pridete ali z modrostjo pridete na površje.  
 
Torej, tako lahko preko toka dneva, vse življenje, opazujete, kaj pripada zasnovniku in kaj 
pripada duši za preoblikovanje ali spametovanje. 
 
Največja krivica je, ko vedno znova posameznik pravi: »Bog me je obtežil! Bog mi je naložil! 
Bog me dejansko lika po glavi in me izoblikuje, da jaz danes tako trpim!« V resnici pa ste 
sami svoji bogovi, ste sami svoja božanstva, ki oblikujete, ustvarjate zapise. 
 
Vendar, ker vas niso učili, da skozi življenje je nekaj vašega, nekaj ni vašega in ne ločujete 
dogodkov medsebojno kot opazovalec, vendar vedno znova razrešujete in pomagate ali 
vstopate v vloge, prevzemate tudi karme. Na to bodite pozorni! 
 
PREKO POPKOVNE NITI IZDAMO KLIC PO VRAČANJU DOMOV 
 
Vendar, da se vrnem nazaj! 
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Ko vi pridete do točke, da čutite klic vračanja domov, ko vi začutite kot energija, kot duša, 
kot duh, karkoli v življenju, v kateremu ste se znašli, da prehajate v točko, v kateremu ali v 
kateri vi začutite, da bi se želeli vrniti domov, da je tisto nekaj, kjer gledate v nebo, skozi 
večkrat v trenutku in si res iz srca želite vračanja domov, je to čas, v kateremu vi lahko 
pričnete opazovati tudi ta popkovni del, popkovno nit. 
 
To pomeni, če ste v svojemu življenju enkrat dobili ta impulz naboja vračanja, želje po 
vračanju nazaj ali tisto globoko hrepenenje, da bi se vrnili, ste takrat oddali impulz, se je ta 
energija, po vaših preteklih življenjih, potovanja, spajala ali pretakala skozi vsa zapuščena 
telesa, skozi vsa shranjena telesa, skozi to, prav nit, skozi popkovno nit, skozi vsa telesa in 
so se postavljale ali prebujale te niti. In ste tako kot impulz potovali vse do začetnega 
telesa. 
 
Ko se v prvobitnemu telesu aktivira klic izgleda tako, da se nit ne giba sem in tja, ampak se 
prične takole gibati, kot bi se vdahnil dih in izdih in ta popkovna nit se giba malo ven in 
notri. Kot bi hoteli potisniti ali obuditi telo in mu dati impulz življenja. Tako izdate, da ste 
pripravljeni na klic ali vračanje domov. 
 
Zato ni nič nepredvidenega. Zato ni nič po naključju. Vse je na ključ!  
Ker ste vi, kot zadnji popotniki, tisti, ki aktivirate, tisti, ki izdajate, tisti, ki izdate željo, tisti, 
ki predajate smer ali popotnico po vračanju domov, se pravi, prehajate v to, da lahko 
aktivirate tisto prvo telo, če ga, seveda, imate. 
 
Tisti, ki nimate nič od prvobitnega telesa, se pravi, kjer ste bili raztreščeni in niste uspeli 
ničesar aktivirati, pa se lahko odziva, se pravi, če ste bili v eksploziji razpršeni, se po Materi 
Naravi postavljajo nitke navzgor. Tako kot bi dejali, tam, kjer je padlo vaše telo ali se 
raztreščilo vaše telo in ga je vsrkala kot struktura narave vase, se lahko odprejo tako kot 
tanke niti, tanki laski, ki se ravno tako gibajo in premikajo. 
 
Tako, da načinov je veliko, da se lahko prehaja do nečesa, kar ste bili oziroma kar je bilo 
vašega. 
 
PRVOBITNO TELO OHRANJA VSE, KAR SMO NEKOČ BILI 
 
Skozi stare zgodbe lahko vidite, da so civilizacije pred vami imele mnogo več znanja, mnogo 
več védenja od vsegá, kar je nekoč bilo. Predvsem pa so ogromno vedele, zakaj telo! In telo 
je v prvobitu ohranjalo vse, kar ste bili. 
 
Torej, ena energija je sestavljala dušo, čustva, misli, telo, kri – vse, kar ste.  
 
Tukaj imate, seveda, v temu življenju, kar gledamo v času človeka ali človeškega 
popotovanja, bi lahko dejali, da eno je okostje, eno je energija vodovja, eno je telesna 
struktura, eno je lepota, eno so čustva, eno so misli, ki so vse v različnih strukturah 
prepleteni.  
Zato imate pet različnih duš, ki sestavljajo v grobem tudi fizično telo. 
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Nekateri imajo še celo kaj več, vendar, ne Bom se spuščal na to tematiko, ker bi lahko prešel 
ali zašel iz niti, ki Smo jo začrtali, da jo podamo vam. 
 
Torej, skozi več različnih postavitev se ohranja vse tisto, kar je nekoč v zgodovini bilo. Zato 
so stare civilizacije, pred tem planetom, vedele, da je pomembno fizično telo. Ker fizično 
telo ima v sebi vse, kar se rabi!  
In če izhajamo, v končni fazi, v zaključni fazi, je ravno tako Nam pomembno fizično telo, ki 
ga imate. Zato je Naš cilj prenašati čim več ljudi, živali in rastlin s fizično strukturo. Zakaj? 
Ker je vse, kar še imate za podelati, za opevati, za začutiti, za spremeniti, za kar koli, v 
fizičnemu telesu. 
 
In nekateri imate več teles. Nekateri imate samo eno telo.  
Se pravi, lahko ste porojeni na dveh delih, na treh delih. Nekateri imate samo na enemu 
telesu ali vse v enemu telesu. In zato lahko izhajamo iz dejstva, da Smo govorili, da Smo 
opevali, da Smo pripravljali, da si želimo vas kot fizično zasnovo vsegá, kar ste, kot to telo, 
ki je res majhno telo, prenesti v svet, kjer bi se vi lahko spajali, povezovali in sestavljali 
novo telo. 
 
SPAJANJE IN SESTAVLJANJE NOVEGA TELESA 
 
Kako spajati, sestavljati novo telo – vsega ne Bomo razkrili, vendar Bomo opevali tako, da 
boste v grobem razumeli. 
 
Si predstavljate?  
Fizično strukturo, ki jo imate in imate svojo avro. Vaša avra je prosojna. In kar je sedaj 
prosojnega in je skrito navidezno vašim očem, bo zapolnjevalo to avro struktura telesa, ki 
ga imate tam shranjenega. 
To pomeni, da, ko telo, ki ga imate tam shranjenega, če se boste, seveda, odločali za tak 
postopek, vanj lahko potopimo to živo fizično telo. Si predstavljate? Kot bi vas potopili v 
vodo, kot bi vas potopili morda v mulj, si predstavljate, kjer se lahko diha, živi in giba. Torej, 
se zapolne vaša avra in nastane iz vsega, kar ste, novo telo, nova struktura.  
 
In Mi želimo, da ohranite popoln spomin, popolna telesa, ki jih imate. 
 
In mnogi ste nezadovoljni s telesi. Ampak prav to rabite! Ker to, kar imate sedaj zunaj, bo 
potem prehajalo znotraj kot okostje, kot stojna telesna struktura.  
 
Si predstavljate?  
To, kar imate sedaj videno, bo potem nevideno. Tisto, kar ne vidite, bo potem postalo 
vidno.  
 
Bistvo vsega pa je, da če uspemo prenesti vaše fizično telo do vašega fizičnega telesa 
prvobita ali tistega, kar je bilo po liniji prvobitnega postavljeno, zmoremo vas naučiti 
gledanja, opazovanja in ozaveščanja VSEGA, kar ste nekoč bili. 
Naš namen ni pahniti vas v neko življenje. Naš namen ni vas potopiti v neko novo telo. 
Nikakor ne!  
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Naš namen Naše, Našega popotovanja je, da zadnji delež razume celovitost vse svoje poti, 
ki jo je opravil. 
 
Ne boste gledali po ekranu! Morda kakšne deleže, če boste ravno že hoteli! Ampak, Mi 
nimamo takšnih ekranov, televizijskih ekranov ali računalniških ekranov, kot jih imate vi! 
Mi imamo pravzaprav postavitve, v katere vstopate in lahko se igrate, ljubite in podoživljate, 
postavljate in sestavljate. To je nekaj najbolj fantastičnega, ker lahko končno dojamete, kdo 
ste, kaj ste in zakaj ste! 
 
In če Mi uspešno prestavimo telo, ki ga imate do prvega telesa, se zgodi, tako kot v vašemu 
času, ko hodite iz kraja na kraj in pobirate svoje davninske telesne strukture energij, se 
zgodi, da se popkovne niti medsebojno povežejo. 
 
Vendar, to pomeni, ko vi potujete nazaj v prostor, kjer ste nekoč bili in če ste dobro 
poslušali zadnja predavanja, ste dojeli, da boste potovali skozi Vesolja, skozi sončne 
postavitve, skozi različne luknje in potovali na različne izlete, če se Smem tako pošaliti.  
V resnici pa boste obiskovali vse poti, vse planete, vse svetove in čase, kjer ste se nekoč 
nahajali! Morda vede ali nevede se boste zavedali, da ste nekoč tam bili in se bodo aktivirale 
te niti.  
 
In skozi ta popotovanja ali to popotovanje, ko se boste premikali na začetno postavitev, 
boste vi lahko dejansko aktivirali ves svoj shranjeni, ves svoj zapuščeni, ves svoj izpuščeni, 
tako ali drugače, obdržani spomin. Spomin duše, spomin energije teles, različnega občutja, 
ki ste ga nekoč imeli. 
 
Na ta način se vi dobesedno kot puzle zlagate nazaj. In v svoji avri prinesete lahko, tisti, ki, 
seveda, nimate karmičnega luščenja opravljenega, lahko prenesete vse, kar je vašega, kot 
magnetek na sebi, v sebi, za sebe. In ko pridete, kot te čebelice, ki nabirajo dejansko ta prah 
iz rožic, boste vi nabirali sami sebe.  
Kasneje, ko pridete do fizičnega telesa prvobita, se bo vsa ta nabrana energija zlila nanj. 
Kajti, ko se poveže začetna nit telesa, ki je pokopano ali izkopano ali kakorkoli že, in vaša 
življenjska nit iz tega zadnjega življenja, se naredi ta prenos in tako kot obleko slečete in 
položite nanj. To je namen! 
 
Kaj se zgodi potem? 
Vi boste lahko opazovali ves proces in ne boste sodelovali, da vas ne bo strah, da ne boste 
imeli slabe vesti, da ne boste imeli moralnega občutja. Se pravi, da ste kje kaj narobe 
naredili, da ste tako ali drugače in boste lahko gledali PROCES gledanja tega telesa, ki se bo 
sestavljal in pripravljal v posebni komori. In boste vi lahko gledali vse – kako, kaj, zakaj.  
 
Iz tegá boste vi lahko izluščili, kaj vam je bilo lepega – od telesne strukture, od mimike 
obraze, od kretenj, od znanja, od védenja. Od vsega, kar vam bo všeč, boste lahko sestavili 
in izluščili. To boste kasneje lahko porabili za sebe.  
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Vsekakor vas Bomo potem, čez čas, spajali s temi deleži, da vidite, ali se vi najdete v teh 
delčkih spomina ali vi želite to imeti ali ne, na primer razna znanja, gibanja različnih veščin 
in vsegá. Torej, se boste lahko vi iz dobrega sestavili! 
 
Hkrati pa vas Bomo opazovali, kako bi bilo, če se boste odločali za takšno znanje ali za takšno 
spajanje, kaj bo nastalo iz vas?  
In če se boste vi dobro počutili in če si boste vi nabrali iz te košarice, kar bi vi želeli imeti, 
Bomo Mi, še na podlagi tistega, kar je ostalo ali kar ni več za vas, dejansko skupaj z vašimi 
besedami, z vašimi pogovori, dejansko v večih letih sestavili za vas novo telo, v katerega se 
boste lahko potopili in o katerem ta trenutek ne Bom veliko razlagal, ampak boste lahko za 
sebe, iz sebe sestavili nesmrtno telo. 
 
Moralo pa bo biti vse enake vibracije, kar pomeni, da boste morali tisto, kar je najboljšega 
od najboljšega, se bo tako ali tako samo povezovalo, ker je neka enaka energija.  
Tisto, kar pa vam je všeč v temu življenju in boste želeli obdržati in morda ni enake 
vibracije ali aktivirano z ljubeznijo, pa vam Bomo učili in prevzgojili, kako morda vzljubiti 
soseda, morda ne sovražiti, morda ne postati zavisten in vas Bomo naučili, da boste 
OSVOJILI BITI ČISTA LJUBEZEN.  
Takrat bo prehajalo do spajanja celovitosti. In ko se bo vsa celovitost spojila, boste lahko kot 
Avatar, če se Smem pošaliti, nastali, vstali in obstali. 
 
Takrat se bo zgodilo, se pravi, ko boste vi v popolnosti zadovoljni sami s seboj, in ko Bomo 
Mi zadovoljni v popolnosti z vami – ja – MI ZADOVOLJNI V POPOLNOSTI Z VAMI, kar 
pomeni, da vam bomo stali ob strani toliko časa in do končne mere, da Bomo našli ta 
povezovalni tir, da res ne bo niti trohice zavisti, niti trohice neprivoščljivosti, niti trohice 
zlobe ali česarkoli, vas Bomo potem dopuščali, potapljali v posebno Andalo, strukturo in 
boste šli s fizičnim strukturnim delom ali telesno strukturo v nesmrtno telo. 
 
To ne pomeni, da boste umrli! To ne pomeni, da boste pokurili. To ne pomeni, da boste kar 
koli delali! Kot bi se potopili v posteljo. Spali, prespali, bedeli, opazovali.  
Nekako približno, Bom dejal, če si predstavljate kot vam dajo nekakšno uspavalo, na primer, 
ali pa pri operaciji vam uspavajo določen del telesa ali pri rojstvu, ko vam dajo lokalno 
anestezijo. Se pravi, nekako droben delček tako, da boste videli, da ste še vedno budni in 
aktivni, ker rabimo vašo aktivnost, se pravi, boste vi pregledovali in spajali sami sebe. In to 
šele takrat, ko se boste vi odločali za to! 
 
In ko se bo spojilo vse to, se bodo, če si predstavljate, telesne strukture postavile ena v 
drugo, kot te babuške, ki jih sestavljate, se bo sestavilo vse nazaj v prvobit ali se bo začetek 
in konec – konec ste vi, začetek je vaš prvobit, sestavilo in združilo, se bodo kot nitka v 
nitko postavile.  
Torej, ko se energije teles postavijo, se te popkovne niti ena v drugo zložijo glede na 
hierarhijo, glede na stanje, ki ga boste sebi izbrali ali postavili. 
To pomeni, da se bodo te niti postavile in povezale.  
 
In ko se bo zadnja nit aktivno povezala in ko boste vi prepričani, da boste v takšni 
postavitvi ne srečni, ampak presrečni, da se boste počutili popolni in radostni, se bo 
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aktivirala ta nit tako, da se bo počasi premaknila nazaj v telo, v telesno strukturo. In takrat 
se bo popkovna nit, ki je bila zunaj, spravila nazaj v telo, kot nogavica, ki jo obrnete 
naokrog in se ta notranja vez pripne na ledveni vez, se povežeta kot hrbtni in trebušni del 
skupaj in se vakuumira fizično telo. 
 
Od takrat boste zaznali, kako vibracija pretoka energije teče v različne smeri in se bodo 
spajale vse polovice teles, vsi kosi teles v eno celovitost. 
 
Takrat boste začutili, da rastete fizično, da boste dobili višjo strukturo telesa, da se bo 
energija postavila tako, da boste z avro, ki jo imate ali jo boste imeli zapolnjeno, se boste 
vakuumirali, kajti točno ta sijaj vaše avre se bo zlil na vašo fizično strukturo, vas ovil in 
vakuumiral.  
 
Tako boste v enemu telesu zopet zasegli vse sami.  
Torej, zasegli boste vsa čustva, vse misli, vse besede, ves govor, vsa znanja, vsa gibanja, vse, 
kar ste. 
Ne bo več po deležih, tako kot imate tukaj – malo podzavesti, malo zavesti, malo ločeno srce, 
malo ločeno zasnovnika, dušo in še marsikaj, se pravi, kjer ste dobesedno zbombardirani ali 
zrušeni, ko vas vedno znova nekdo preganja, vedno znova vas nekdo nagovarja, vedno znova 
vas nekdo ščuva, vedno znova vas nekdo miri. Vedno znova vas nekdo nekaj, nekaj, nekaj, 
nekaj, nekaj. Se pravi, takrat tega več ni. Zakaj? 
Zato, ker vse, kar ste, se obudi in sestavi v prvobit. 
 
Bitja, se pravi, ki ste jih na Zemlji prebujali kot Pranskega duha, Sanjskega duha, izmaknili 
reptilska jajčka in tako dalje, po tej Nebeški strukturi gradnje, ki Smo jo prenesli oziroma jo 
je pravzaprav Lanjuška, Lana fizično Pranerjeva, po razkroju prenesla za vas, med vas, 
nazaj znanje v prvobitu, ki ga do dandanes nihče niti ni poznal, torej, je to znanje Neba, 
Neba Tujega svetá, a hkrati Njenega srca, za vas.  
 
Vse, kar ste naredili tukaj, ste prebudili, ste aktivirali, boste lahko tam preverjali. Se pravi, 
v temu spajanju, ko boste sestavljali svoje telo, boste lahko pogledali vsa bitja, ki so vas 
podpirala.  
Tudi svoje zvodnike boste spoznali. Tudi svoj Instinkt. Tudi Višji Jaz in še marsikaj, marsikaj, 
marsikaj drugega. 
 
Torej, ta Bitja boste končno lahko spoznali in se od marsikaterih odmaknili, ker se bodo vrnili 
v svoja telesa. Hkrati pa boste vi lahko sestavili sebe iz vsegá, kar ste aktivirali tukaj in sedaj. 
 
Tisti, ki v življenju niste aktivirali, boste pa to delali kasneje. Kajti, prav to bo tista šola 
vašega življenja ali popotovanja, v katerem boste sami sebe sestavljali. 
Vi ne boste hodili v šolanje ali v šolo, tako kot jo poznate tukaj na Zemlji, kjer se učite 
neumnosti vaše zgodovine. Oprostite, ampak prav to, neumnosti vaše zgodovine! Kajti, skozi 
to se učite same umore, uboje in nič se niste naučili, ampak ste pripeljali do točke lastne 
pogube.  
Torej, to ni zgodovina, ki bi vas vzdignila, ki bi vas postavila, ki bi vas klimatizirala, ki bi vas 
postavila v raziskovalnemu duhu lepote, časti, sreče in radosti, ampak ravno njenega 
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nasprotja. Kajti, v zgodovini bi se morali učiti vse – kako ste nastajali, zakaj ste nastajali in bi v 
vas moralo zbujati vse najboljše in od daleč opozoriti – če bo temu tako, je potem tako in 
tako, kar ste se skozi zgodovino naučili. Ne pa, da imate zgodovino postavljeno prvič na sami 
laži, drugič na samih zavajanjih, tretjič na samih spletkah. In skozi to otroke promovirate, 
programirate, postavljate in odmikate od sebe, od vsegá. V njih vstavljate strah in 
nesamozavestna oseba nastaja tudi zaradi ustvarjene zgodovine.  
 
Kaj je zgodovina? 
Ugonabljanje vaših fizičnih teles! Če ne boste tako, bo pa tako! Če bo tako, bo pa tako! 
Vedno znova stalno maltretiranje in pohojanje! 
 
Torej, pri Nas tega preprosto ne poznamo. Zakaj? 
Zato, ker iz vsakega posameznika, še iz ene same travnate bilke, aktiviramo najlepše od 
najlepšega. In tako narava zacveti v vsej svoji bujni lepoti. Vsa živa bitja, vključno z živalsko 
vrsto, pridejo na površje v vsej svoji lepoti. Enako vsa bitja, ki obstajajo v Našemu Vesolju in v 
Našemu Prvobitju iz sebe dajo najlepše.  
 
In tudi iz vas Bomo izbezali najlepše od najlepšega. Zakaj? 
Da boste najlepši biseri vsegá, predvsem pa svojega srca, svojega duha. 
 
Tako boste ponosni na sebe. Tako boste ponosni na tisto, kar ste prehodili, kar ste bili in 
kar ste sedaj. Vse je pot!  
 
In ne glede na to, kdaj se bo aktivirala ta notranja popkovna nit, da vas bo zapečatila in 
aktivirala v vsej vaši lepoti, boste zagotovo raziskovali po svoji lastni zgodovini, kjer se 
boste mnogokrat smejali, mnogokrat ječali, mnogokrat se grizli, zakaj ste tako naredili. In 
skozi to boste ozavestili, skozi to se boste zavedali. In skozi to boste dejali: »To je najboljše! 
To pa ni bilo ravno najboljše, ampak sem odplačal, poplačal, razumel, se izoblikoval in 
naučil.« 
 
Vendar, ko boste videli svojo lepoto boste osupnili, ker vaša lepota se skriva v ljubezni. Ne 
v telesni strukturi, ampak v aktivaciji svoje skrite ljubezni v vsakem trenutku, na vsaki 
postavitvi, na vsaki popolni energiji. 
 
Tako, da, skozi to vaše življenje ali skozi to popotovanje Bi vam svetoval, da se večkrat 
usmerite na to, da poskušate videti, razumeti te popkovne niti. In če nič drugega, samo 
opazovati. 
 
Že, ko boste opazovali boste znali začutiti, kako se nitke, kot prislanjajo, kot bi iskale 
tipalke tipalko, boste znali zaznati in se znajo medsebojno povezovati, dihati kot eno 
gmotno telo, kot ena gmotna energija. In vedno znova se znajo tako kot privakuumirati in 
se zvakuumirati. In nič se ne more premakniti.  
Nič se ne more postaviti drugače kot kasneje, ko boste res fiksno postavljali deleže po 
deležu, kot da boste življenja ob življenja postavljali in iz njega jemali najlepše od najlepšega, 
kar bo živo, kar bo popolno. 
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Tisto, kar ne bo najlepše od najlepšega, tudi z vašimi dejanji, pa boste spravljali v okostje 
in boste zvakuumirali vse. Tako, da nihče ne bo gledal v vaše zapise in nihče ne bo prebujal 
vaših zapisov, ker tisto najtežje bo v okostju, bo pa čvrsto in gostljato, tako kot kamen daje 
čisto kost. Tako bodo vaša telesa postala res čvrsta, kompaktna in ljubeča. 
 
Toliko za ta trenutek, za ta čas. Zagotovo Smo vam, Sem vam predal Misli in Besedo na neke 
nove energije, na neke nove strukture, po katerih boste na sebe in na življenje gledali morda 
iz druge perspektive. 
 
Lepo, lepo pozdravljeni. 
 
 



 

 18 

DRUGI DEL: VPRAŠANJA IN ODGOVORI 
 
Takole. Sedaj lahko tudi v Našemu času, Našega obstojanja in zavedanja tudi pričnemo. 
Najprej iskreno in toplo, srčno pozdravljeni. Hkrati lepa, srčna zahvala vsem Bitjem, ki so se 
odzvali na Naše povabilo v Naše sodelovanje in v Naše povezovanje. To je tisto, kar je za Nas 
velikega pomena, saj so vsa Bitja, od vsakega posameznika tudi povezana in sodelujoča. Na 
ta način imamo postavitev postavljeno tako, da nihče, prav nihče ne zmore iti mimo nekega 
dovoljenja, kot da bi bil kdo obtežen, ker je poslušal, prisostvoval, prejemal kakšne daritve ali 
da bi kakorkoli vplivali in podpirali njegovo dobrobit. Niti eno Bitje ne more nasprotovati, ker 
prav skozi to, ko vsak posameznik, ki je slušatelj, pridobi dejansko tudi daritev. Enako dobijo 
daritve tudi vsi tisti, ki sodelujejo z njim. Tako pomagamo podpirati vejo od življenja, vse do 
razkroja, vse do premika na različnih področjih. Vendar, ne vedno in ne redno, ampak danes 
je temu tako. 
 
Prav današnja tematika je pripadala Meni in tudi drugi delež, drugi del tega odgovarjanja ali 
radovednih vprašanj, Bom odgovarjal prav Sam, v povezavi z vsemi, ki so z Menoj povezani, 
tako od Vrha vse do življenja samega ali popotovanja. Pozdravljeni. 
 
Moje imenovanje je zelo preprosto le Jahve, Jahve Jahvarjunski ali Jahve Visočanski. 
 
Pa pričnimo z vašimi vprašanji. Zagotovo so bila ali je bila tematika, ki Smo jo razkrivali za vas 
zagotovo zanimiva, znova neko novo odkritje, ki bo doprinašalo k vašim obstoječim znanjem, 
zavedanjem in modrosti, da boste vedeli, kako pomembni ste, ko ste tukaj, kje ste. 
In kar z besedo na površje! Kar vprašajte. 
 
»Kakšen bo po premiku nadaljnji proces in časovni okvir za posameznika, ki tu, v 
zemeljskem popotovanju ne bo zmogel preseči svojih slabih lastnosti?« 
 
Zelo zanimivo in modro vprašanje! 
 
Zagotovo bo kar veliko takšnih postavitev, v katerih ne bo mogoče ali ne bo posameznik 
zmogel prestopiti določen tok in nadgraditi sam sebe in bo nekako ujet v ponavljanju ali 
morda v nekemu trenutku znova zdrsne zaradi zavisti. Ampak, morda zaradi neprivoščljivosti, 
morda zaradi pikrosti ali česarkoli. 
Prav tisti deleži se bodo dali na površje in se bodo intenzivno, skozi proces, večkrat dnevno 
vklapljali pri posamezniku, da bo zmogel dojeti, ozavestiti, da je v popravnemu izpitu.  
 
Da kljub temú ne bi zmogel preiti – skorajda težko, ker se bo toliko časa mu ponavljal zapis, 
da bo zmogel dojeti, da je v spotikajočemu se trenutku. 
 
Če kljub vsemú ne bo zmogel prestopiti določenega trenutka, kjer mu bo dejansko podano 
tako na soočenje, na štiri oči, povedano, raztolmačeno, ga na, pričeli učiti in buditi, kako naj 
bi prestopil določen trenutek, ker se bo večkrat tedensko pregledoval zapis pri teh, ki boste 
prehajali, samo zato, da boste hitreje ozavestili in hitreje prehiteli čas in vstopili v mirno 
obdobje za sebe. Ne za Nas, za sebe!  
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Da se ne bodo aktivirale določene varovalke ali opozorila, ki Smo jih postavili znotraj v sistem 
telesa, o katerem Smo govorili tudi več predavanj nazaj, se pravi, določeni simboli, ki bodo 
posameznika tudi vizuelno opomnili, da je morda v določenemu trenutku zdrsnil ali zdrsuje 
in je ujet v nekemu preoblikovanju. 
Vendar, ne zato, da bi se iznakazili, ampak zato, da bi vsak posameznik dojel, da je tudi vidno 
vsem okoli sebe. 
 
Zakaj je to zelo pomembno? 
Zato, ker vsak posameznik, ki bo prehajal med Nas ima določen program. Program, ki Smo ga 
Mi, Naši ali vsi v Naših sferah že prestopili, osvojili in so šli skozi enake procese razumevanja, 
dojemanja in spreminjanja, bo človek morda najbolj trpinčen v temu trenutku, zato, ker se 
bo počutil najbolj pognan v preoblikovanje.  
Vendar, spajanje je izjemnega pomena, ker se bodo energije medsebojno povezovale in 
enako se z enakim povezuje. In ker se bo enako z enakim povezalo, bo ostalo v situ samo 
tisto, kar se ne bo povezovalo. Se pravi, trenutki ali deleži, ki se bodo ponavljali ali preko 
dneva izoblikovali in opozarjali posameznika na to, da je v procesu, pri katerem izstopajo 
določeni simboli na površje. 
Če človek ali posameznik z uporom bo šel proti preoblikovanju sam sebe, se pravi, da se bo 
zavestno odločal, da se ne želi spametovati in ne želi škodovati, bo takšna oseba pričela 
starikati. Zato bo takoj nekako opazno tudi drugim. In predvsem je to za njegovo dobro, da 
bo pričel starikati, ker skozi to se bo izdal, da nič ne dela na poganjanju energije. 
 
To pomeni, da preoblikovanje energije in nadgrajevanje samega sebe dela živo energijo in 
pomlajuje telo. Velik trik in veliko preoblikovanje! 
To pomeni, da v temu deležu, bodo vsi, ki se bodo na nek način pripravljeni preoblikovati 
in ozaveščati in se trudili v preoblikovanju določenih vzorcev, se bodo pomlajevali. Vedno 
mlajši bodo postajali vidno, vedno bolj se bodo regenerirali, postavljali in obnavljali.  
 
To bo proces, v katerem bo vsak posameznik dobil takšno crkljanje ali podporo v pomoč, da 
je na pravi strani. 
 
Tisti, ki bodo starikali in se, kljub temú bodo želeli odločati za to, da bi dobili nesmrtno 
telo, bodo lahko postali okostje.  
To bo tista zadnja faza, kjer bo lahko od posameznika velik delež dobre energije obujen, 
delež pa oslabljen. Se pravi, se bo to dejansko lahko raztopilo, razpustilo v regeneracijo 
okostja. Ki ne bo živo okostje – na nek način ne bo rastlo, ampak bo tako kot trda kovina, kot 
trda zmes. In vse, kar bo slabega, bo šlo prav v okostje. In na ta način bo postalo okostje 
trdno in čvrsto. 
 
Če se kljub vsemú posameznik ne bo odločal za to, da bi delež obdržal v sebi, za sebe – 
nekako, da bi ga spravil v okostje, in ne bo zmožen iti v neko hotenje ali željo v 
preoblikovanje ali rast, bodo tudi takšni posamezniki, ker vemó, ker prehajamo iz predčasja 
in vstopamo v vaš čas, vemó, kaj se je dogajalo in kaj se za vas bo dogajalo. Pomeni, da del 
energije Bomo preprosto izpustili, odmaknili, a bo na ta način izgubil dejansko spomin tistega 
deleža, ki ga prenaša. 
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In ta spomin, to energijo Bomo dali v sončno svetlobo deleža ali predela, ki ga boste kot 
planet Zemlja zapuščali za seboj. 
 
Na ta način bo tisti, ki bo izgubil ali se bo ločil od tega kosa, te gmote ali te energije, dobil 
delno nesmrtno telo. Kar pomeni, da bo zmogel ta izpust energije nagraditi ali nahraniti ali 
zapolniti s svojimi novimi deli. Torej, kot da mu bo se ves čas čutilo primanjkljaj nečesa. In 
takšen človek bo intenzivno pričel z delom, gradnjo na sebi. 
 
Tako, da bodo načini, pri katerih jim Bomo ali vam Bomo pomagali ali jim Bomo pomagali, da 
bodo res lahko popolnoma obstali v življenju. 
 
Zakaj želimo ohraniti nesmrtnost za človeka? 
 
Ker je človek zadnja vrsta živega bitja, ki je do dandanes izgubila hkrati smrtnost oziroma 
bo pridobila nesmrtnost.  
Želimo na ta način ohraniti vrste in človeka v manjši količini obdržati kot živo vrsto, hkrati 
pa bo človek kot najmlajša energija, kot zadnja energija, ki se bo vračala v spajanje, imela 
tudi Vladno Ženo, ki bo njihove podobe, njihove krvi, njihove postavitve in strukture. Tako, 
da, bodo na ta način imeli ali boste imeli tudi svojo čast in hkrati tudi moč Besede, 
soodločanja ali postavitve. 
A o temu kdaj drugič. Vendar, vsekakor pa boste v sebi zbujali in zgradili le najboljše. 
 
Kar izvolijo z naslednjim vprašanjem! 
 
»Ali bo posameznik po prehodu v novi svet dobil širši vpogled v sestavljanko samega sebe 
in navezal stik z Bitji, ki so mu stali ob strani v zemeljskem življenju?« 
 
Zelo preprosto! 
Človek, ki je do dandanes le program – izhajamo iz tegá, da ste program. Zakaj program? 
To veste, ker ste samo spomin, ki različno vibrira, ker v različnih trenutkih je bil različen 
impulz, podpore ljubezni, da je trenutek lahko zavibriral visoko ali pa slednjega sploh ni bilo 
in je šlo v sovraštvu v globino in nižino. 
 
Torej, v tej strukturi vi lahko kot posameznik dejansko lahko vibrirate v različnih poljih ali 
področjih. 
 
Bodite zelo pozorni! 
Ko bo človek vstopal dejansko v svet razumevanja in razsvetljenosti, bo zanj morda nekako 
tako kot bi prišel v neko tisočero predčasje, kajti Mi dejansko za sebe ne potrebujemo 
nobenih opornih točk, nobenih aparatur, ničesar. To je osnova! 
 
In za vas, za vse tiste, ki so pred vami že prehajali in so imeli podobne težave, kot jih boste 
imeli tudi vi, vendar, z vami Bomo imeli največ preglavic, ker niste niti delno sestavljeni, niti 
delno pobrani, kar so nekatere civilizacije izven tega sončnega sistema Zemlje ali vašega 
osončja že dosegale to stopnjo, Smo za vas posebej gradili posebne aparature. Zato bo zelo 
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zabavno. Za vas bo na nek način zabavno, za Nas bo pa raziskovanje v tisočere korake ali 
preteklosti nazaj. 
Tako, da Mi se bomo z vami zabavali, tako kot se boste zabavali vi.  
 
Predvsem, za vas Smo pripravili, Bom dejal zelo preprosto, kot neke plošče, na katere 
boste stopili in boste misli usmerjali v to, kaj bi želeli videti. Če boste želeli videti, tako kot 
Mi je sedajle Lanjuška pokazala, vsako dlako posebej, boste lahko pogledali tudi vsako dlako 
posebej, tudi kako raste. Vidite, zabava bo zagotovo na prvemu mestu! 
 
Če boste želeli pogledati kar koli v detajle, boste lahko zagotovo gledali vse in vsakogar. 
Hkrati boste lahko, na tej konzolni plošči, ko boste stali, gledali tudi energije. 
Vendar, Naša Lanjuška se bo zagotovo najbolj zabavala, zato, ker je ta zasnovnica tako zelo 
radovedna in igriva, da se bo šla zabavati samo zato, da bo nekako potisnila naprej ta krog, ta 
tok vseh tistih, ki bodo prehajali. 
 
In nenazadnje, prav skozi Njo se boste učili, ker bo Ona tista, ki bo pred vas stopila na 
konzolno ploščo – da, draga Moja! Sedaj se je kar prijela za glavo! In vse Njene misli boste 
lahko videli javno odprte, vse Njene radovednosti boste lahko videli javno odprto in vsi boste 
lahko gledali in se zgledovali, učili ali spoznavali Njo v tisti igrivosti ali lepoti. 
 
Na ta način, ko boste stali in opazovali Njo, kako gre skozi proces, boste dejansko se učili in 
radovednost bo na prvemu mestu. Tako, da kar koli boste pomislili, se bo odprlo. Da! In 
skozi Njo se boste naučili, kako program pravzaprav teče. Kako se je ljubila? Tudi to boste 
lahko pogledali, če bo, seveda, Naša Mala Lanjuška pogledala na to ali želela biti raziskovalna 
v tej – kar slabo Ji je prišlo! 
 
Vendar, kakorkoli že, skozi to ploščo ali na tej plošči boste lahko pogledali svojo 
notranjost, vse, KAMOR VAM SEŽE SRCE! Vse, kamor vam seže misel. Vse, kamor vam seže 
pogled, dotik, občutek, okus, vonj, vse, kar ste in kar ste bili. 
 
Lahko boste pogledali tudi v energijo. Končno boste lahko videli svojo avro iz katere koli 
smeri. Torej, če se bo vaša misel usmerila v to, da bi želeli videti svojo avro, boste končno, 
prvič v svojemu obstoju, lahko videli svojo avro. Torej, lahko jo boste gledali iz vseh zornih 
kotov, iz notranjosti navzven, iz vsakega prahu navzven v vsak prah posebej, izven 
kateregakoli diagonale.  
Lahko jo boste otipali, lahko boste vonjali, lahko jo boste jedli, se hranili ali KAR KOLI boste 
tisti trenutek želeli. Zato, ker avra ima svoj vonj. Ima svoj okus. In je dejansko tako lahko 
kot hrana, kot gosta energija, ki jo lahko okušate ali jo hranite svoje telo. Na nek način se 
boste naučili tudi samohranjenja in samoregeneracije. A o tem kdaj drugič! 
 
Vendar, lahko le košček opevam, da se iz svoje avre lahko celite, hranite in regenerirate. A o 
tem takrat, ko bo pravi čas za to! 
 
Po drugi strani boste lahko misel usmerili v to, da spoznate sestavljanko svojega telesa. In 
v trenutku boste videli vse, na kakšen način, kako je bilo sestavljeno vaše fizično telo. 
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Če boste hoteli pogledati fizično telo boste lahko pogledali vsak organ, vsak delež, kot bi šli 
v telo in ga premikali sem in tja. Vsako celico, vsako koreninico, vsako brbončico. Vse boste 
lahko si ogledali.  
 
Časa boste imeli celo večnost, celo življenje. Verjemite, to vam zna vzeti polovico vašega 
popotovanja zato, ker se boste učili, ozaveščali. Lahko si boste vzeli časa kolikor si ga boste 
želeli! Nihče vas ne bo preganjal. Zato, ker tudi s tem, ko bi lahko po Naši strani vašega 
zemeljskega časa starili, se boste pri Nas hranili, obnavljali in tako raziskovali vse in vsak 
delež samega sebe. 
 
Če boste svojo misel usmerili v to, da bi želeli videti Energijo in Energetska Bitja, jih boste 
videli. Lahko boste misel usmerili v to, da vidite, kje stojijo, kako so stali in kako so se 
povezovali.  
Lahko boste pogledali celo proces karmičnega luščenja, kako je potekal za vas! Lahko boste 
pogledali kar koli se je naredilo po Lanjušini strani za vas. 
To pomeni, da boste lahko vsak delež, ki ste ga prosili pogledali, kako je bilo narejeno, kako 
je bilo postavljeno in kako se je preoblikovalo. In kako Ona stoji za Svojim tedanjim, takrat, 
ko boste gledali bo že tedanje delo in raziskovanje za vas, ko boste v prihajajočemu času za 
nazaj. 
 
Tako boste lahko pogledali vse in videli, kaj ste želeli, kaj ste imeli, kje ste zgrešili, kje je 
zgrešila Ona in je popravljala in ponavljala, da je za vas naredila popoln zapis, ki vam 
odpira vrata za naprej in navzgor. 
Hkrati, skozi to, boste lahko pogledali tudi, kaj je Ona naredila za vsako posamezno bitje, ki 
ga imate ali bo prehajajoče skozi vas, preko vas, z vami naprej, v novi čas. 
 
Torej, lahko boste preverili vse, pogledali vse in se pogovarjali z vsakim Bitjem posebej. 
Lahko boste preverili ali vzpostavili kontakt z Bitjem, Instinktom, Zvodnikom, s komer koli. 
In lahko boste leta in desetletja si vzeli čas, da se boste spoznavali, ker se Njim nikamor ne 
bo mudilo, ker ste vi osnova. Vi ste zadnje živeči, na vas so vezani in zato ne Bomo poganjali 
v hitrejše spajanje tudi v njihovo odcepitev ali v njihovo popolno zlivanje vseh njihovih 
struktur, da se sestavi vaše telo.  
 
To pomeni, da se boste vi dejansko popolnoma izobrazili v vsem, dojeli, razumeli in lahko 
zaznavali tudi občutka bolečine, radost, srečo. Lahko boste podoživeli popolno ljubezen 
svoje davnine ali svojega zadnjega življenja. Lahko boste podoživeli trenutke, ko ste čutili 
metuljčke v trebuščku, ko ste bili še mladi, kako ste se počutili z neko osebo ali ob neki 
osebi, ki vas je morda spustila do vas, do sebe ali ne. In enako pogledali, kako je bilo v 
davnini in primerjali, zakaj vam je bila neka oseba spolzka in opolzka in se je odmaknila od 
vas. 
 
Tako, da, lahko se boste igrali križem kražem. Verjemite, da dnevi, tedni, meseci ali leta 
bodo lahko polzeli iz vaših dlani samo zato, ker si boste vzeli čas za sebe. 
 
Ampak, to je ZELO pomembno! Zakaj? 
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Ker na ta način boste pričeli spoštovati sami sebe. Spoštovanje pa je osnova! Osnova za to, 
kaj ste oziroma kaj takrat že boste. 
 
In na ta način boste pričeli spoštovati vsak košček svojega telesa, čeprav v določenemu 
obdobju vašega življenja morda v vaših očeh ni bil najbolj popoln. Ste ga pa lahko malce 
preoblikovali, malce dopolnjevali. 
 
Lahko boste pogledali, kako bi bili, če bi bili brez kakršnih koli dodatkov, brez kakršnih koli 
opomnikov, brez kakršnih koli morda botoksov, morda kakšnih drugih detajlov, morda 
srčnih spodbujevalcev; kako bi bilo stanje brez tegá, če bi tekli v eni smeri. In kako je bilo, 
takrat, ko boste, pač, gledali za nazaj v stanju, ko ste se odločali za neke spremembe. 
Lahko si boste pogledali vse podporne sisteme vseh Bitij, kako so se odzivali na vas, ko ste se 
odločili, katero bitje vas je pognalo v to, da ste se morda malce dodelali ali morda malce 
zgrešili, zakaj vas je zapeljalo tako. In vse skupaj, zakaj se je telo tudi odzivalo. 
 
Se pravi, križem kražem boste raziskovali vse in zato boste pričeli spoštovati. In zagotovo je 
to eden najboljših tretmajev ozaveščanja, spreminjanja, gledanja in pregledovanja.  
Tako, da boste imeli občutek, da ste ujeti kot v sodobnih igricah. Tako, da nihče, noben otrok 
ne bo potreboval kakšnih dodatnih igric na računalniškemu sistemu, ker bodo to igrice 
najlepšega popotovanja in vas bodo kar vlekle vase in vase in vase. In boste raziskovali in 
spoznavali, zakaj ste tako odreagirali, zakaj ste nekoga odbili od sebe, zakaj ste nekoga 
zasovražili, zakaj ste nekoga ljubili, zakaj ste hrepeneli. In vsi odgovori bodo prešli pred vaše 
dlani. 
 
In ko boste vse to ozavestili, boste zagotovo začutili klic, da želite sebe nekako pričeti spajati 
v prvobit. 
Tako, da tudi skozi to boste lahko pogledali naprej – kako bo, če se boste spojili z določeno, 
nekako nitjo, preko popkovne niti, kako bi se odzvanjalo telo, kako se bo, če se bi odločali. 
Se pravi, križem kražem boste lahko skakljali v prihodnost, v preteklost, v sedanjost, v 
kateremu ste.  
Torej, raziskovanju ne bo konca. In verjemite, da čas, ki drugače teče od vašega časa, bo še 
kako zelo dobrodošel za vas in za vaše raziskovanje. Tako, da z vsemi pa boste lahko 
vzpostavili kontakt, tudi z Izvornim Bogom, z Bogom, z vsem in vsakomur. 
 
»Nekoč ste omenili, da boste prebujali tudi rajne, ki so dosegli razvoj ljubezni, da bodo 
lahko sobivali z nami. Ali lahko malo več poveste o tem, kako jih boste prebujali, kakšna 
telesa bodo imeli in v kakšni starosti?« 
 
Izjemno dobro vprašanje! 
Se pravi, rajni so tisti, ki so izživeli določena obdobja in se potem niso ponovno porodili. 
Morda zato, ker so se tako dogovorili, morda zato, ker so se izmaknili prihajajočemu 
obdobju, v kateremu ste se znašli. Različni načini so, različni vzroki so, različni odgovori so. 
 
Vendar, rajna energija je spomin na vse in na vsakogar. Torej, to je energija, ki nosi spomin 
čustev, občutkov, misli, zavedanja na telo, na telesa, na prijatelje, na sovražnike, na delo, na 
vse, kar je nekoč delalo, postavljalo v času živega življenja, ohranja rajna energija.  
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Rajna energija – z njo imamo najmanj dela! Zakaj? 
Zato, ker rajna energija se že sama, po izpustu, postavi v določen nivo, v kateremu vibrira 
glede na dejanja in način življenja, ki ga je v fizičnemu stanju dosegla. 
To pomeni, da vse, kar je v fizičnemu stanju dosegla, se z izpustom iz telesa že rangira v nivo, 
v svet, v prostor, katerega si je ustvarila. 
Več kot je ljubila, višje vibrira. Manj kot je ljubila, manj vibrira. Bolj je v preoblikovanju vic, 
vič, življenja Zemlje in nekako teh rajnih stvarstev. Tako, da teh nivojev je kar nekaj. O teh 
Smo že velikokrat tudi kaj opevali, vendar danes ne Bom šel ravno v detajle. 
 
In tisti, ki so dosegali določeno stopnjo ljubezni, topline, iskrenosti, igrivosti, pripadnosti 
do sočloveka, do živali, do rastlin, so dejansko tisti, ki se jim je odprla pot v premik, v novi 
svet ali v novi čas. 
To pomeni, da so mnogi že dobili priložnost in že hodijo skozi fazo ozaveščanja.  
 
Razlika med kompaktnimi in ne kompaktnimi?  
Njih nekako tretiramo kot ne kompaktne, ker nimajo fizične strukture,  se jih je dejansko 
pospremilo kot zadnjo gmoto, kot zadnjo dušo, če si predstavljate, ki je izpustila telo, se to 
dušo povabi v posebno komoro, kjer se uleže in se odziva na Nas.  
To pomeni, da ko se ta komora zapre, se njo pelje skozi postopek. Sicer je komora malce 
prilagojena na energijo kot na fizično strukturo. Morda je vam veliko lažje, ker nosite fizično 
telo kot pa njim, ker imajo že ustvarjene zapise. Zato je potrebno rajnim dati občutek, da so v 
fizičnem telesu in da lahko vstopajo v fizično telo.  
Tako je na ta način mnogim, mnogim pomagala Lanjuša, kjer je del telesa odstopala, da so te 
rajne energije se zmogle pretakati preko Njenega fizičnega telesa in je sproti, preko noči, 
delala tudi za njih. 
 
V drugemu pozicijskemu delu pa bo Ona tudi kasneje svoje telo odstopala za preoblikovanje 
tistih rajnih, ki bodo rabili občutek, da lahko vstopijo v telo, seveda, pod strogim Našim 
nadzorom, ker se ne bodo utelešali v Njo, ampak bodo lahko, v določenemu delu, se 
pretakali in imeli možnost preoblikovanja.  
 
Verjemite pa, da je veliko rajnih bolj vibrirnih, višje vibrirnih od teh, ki so tukaj živi! Zakaj? 
Zato, ker so skozi zgodovino imeli več pristnih odnosov drug do drugega, več srčnosti drug 
do drugega, kot pa nekako pripadnosti v temu življenju, ki jo imate. 
Tako, da tukaj bodo marsikateri rajni lažje stopali naprej.  
 
Vendar, mnogi rajni se bodo potem odločali, da se bodo spajali s tem, kar je živega, ker 
mnogi rajni imajo, na primer, v fizičnih telesih kot potomci, marsikaj, kar želijo imeti za sebe. 
Tako, da tukaj se bo soočalo, kdo bo dobil skupno telo, kdo bo ostal ločen kot potomec, kot 
mati in hči, na primer. In marsikateri procesi se bodo odvijali.  
In vsi, ki bodo kot rajni vstopali v te komore, sami po sebi ne bodo zmogli kar izstopati, 
dokler ne bodo šli skozi proces, da se zavedajo, da ne smejo vstopati v nobeno fizično telo. 
 
Na nek način Bomo, predno bo prišlo do realizacije ali do spajanja rajnih in živih ali 
nekakšnega soočenja, zavarovali fizična telesa. Ker mnogi rajni bodo hoteli vstopiti v fizično 
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telo, ker mnogi so se delili na dva dela in so sami sebe iz sebe dali na površje del sebe, kot 
potomec. 
Vendar, tisti pa, ki so se odločili, da kot živi izpustijo svoje deleže, ali za rajne ali pa kot 
potomci, na primer, mati in hči, ki sta še živi, želita ohraniti ta odnos kot mati in hči in se ne 
bosta zlivali skupaj, kasneje v eno telo, ampak bosta ohranili ta odnos. Bodo sicer redki, 
ampak bodo hoteli tudi obdržati to energijo, se pravi, se bo to delalo ločeno in vakuumiralo 
ločeno. Tako, da, to so postopki. 
Vendar, za rajne Bomo poskrbeli. Predvsem tiste, ki bodo imeli vstop v višjo vibracijo. In teh 
se veselimo, ker z njimi Bomo imeli na nek način najmanj dela, ker bodo dejansko 
pripravljeni sodelovati in se ne bodo bali fizičnega prestopa, ker so že prestopili v smeri iz 
kompaktnosti. In njih Bomo večinoma usmerjali v to, da se spajajo s svojimi preteklimi telesi. 
Tako, da za njih Bomo vsekakor poskrbeli. 
 
Bo pa morda neko obdobje na Zemlji malce težko! Zakaj? 
V fizičnemu življenju, tukaj, kjer ste – preprosto zato, ker bo človek dosegal vibracijo 
spoznavanja rajnih in bo dojel, da rajni sobivajo z živimi. Na nek način bo marsikoga zvilo, 
predvsem tisti, ki nimajo dobrih odnosov s tistimi, ki so odhajali, ali so prešli ali so se jih celo 
znebili in upali, da so se jih otresli za vekomaj! Takih je malo, vendar so še vedno! 
 
In nenazadnje bo v neki stopnji, ko se bo pričelo pobiranje in ko bo odprtje, bo zagotovo 
fizični človek dojel svet razsežnosti tudi razkrojk. 
 
Ne boste verjeli, ampak, ko se bo pobiralo, ko se bo prehajalo in oziroma, ko Smo prehajali 
v ta svet, med temi časi in prostori je tudi prostor, kjer so telesa, ki so bila pokopana, 
malce izoblikovana, tudi prestopala v ta živi svet. Sliši se osupljivo! 
Vendar, to pomeni, da tisti, ki so bili zakopani, bodo lahko prišli po pokopane, torej, po rajne. 
Zato boste mnogi videli tudi takšne in drugačne okostenelosti. Vas bo kar zvilo. Nekaterim bo 
kar slabo prišlo na oči.  
 
Ampak, saj veste, kaj Smo vas učili! 
Do vas pridejo tisti, ki so od vas. Zato samo pustite, da hodijo mimo, da gredo mimo, ker 
vsak bo povezoval se s svojimi. Tudi rajni imajo pravico prehajati po rajne! Tudi okosteneli, 
zakopana trupla imajo pravico priti po svoja trupla! Tudi tisti, ki so živi in nesmrtni, imajo 
pravico priti do svojih, ki so nesmrtni. Tudi tisti, ki so civilizacije, civilizirani in 
preoblikovani, imajo pravico priti do tistih, ki so ljudje, živali, rastline in vse. Se pravi, vsak 
do svojega! Kot kreator za kreatorja. Kot delež od deleža.  
 
Tako, da, zna vam biti spoznavanje resnice na nek način fascinantno, na nek način rušilno. 
Vendar, saj veste – resnica je pravica! In tako mora biti! 
In tako boste spoznali vse, od najnižje točke pa vse do najvišje točke, da boste dojeli 
razsežnost Stvarnika Stvariteljstva, Izvora in Boga. 
 
Kar izvolijo. 
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»Kadar ima posameznik veliko željo, da potuje po svetu, potem pobira izpuščene 
energetske deleže lastnih padlih teles. Kako priti na točno pravi kraj, da se to spajanje 
lahko uspešno zgodi?« 
 
Dobro vprašanje! 
 
Če ste kdaj pozorni na to, vas kar naenkrat požene energija, da bi nekam potovali, da bi 
nekam odšli, v neki kraj morda nekaj obiskati. 
Ampak, predno vi pridete do neke točke, morda razgledne točke, morda točke, ki ste si jo 
zadali kot cilj, vas poti vodijo do tja, do, na primer, neke graščine, do neke stare pokopanine, 
do nečesa, kar je bilo starega ali izvornega. Morda do naselbine, ki je tam bila, pa je čez njo 
zrasla nova mestina, novo mesto, novo naselje, novo kraljestvo.  
 
In ko vi potujete, v nekemu trenutku prav začutite neko težino, kot bi se nekaj sprijelo na 
vas. Imate občutek, da prične duša ječati in jokati. In ko se ustavite na določenemu kraju, 
vam tako pride kot bi vam solze vstopile na oči. Poznate kraj.  
In takrat se začuti ta mir, ta spokojnost, hkrati radost in globina.  
 
Takrat imate občutek, da v sebe shranjujete sebe.  
In ko to ali tak trenutek dosežete in osvojite, prav čutite, da hodite drugače. Nekaj 
trenutkov se prav začuti, da se gibate drugače, ker imate nekaj starega v sebi. In to je 
trenutek, v kateremu se zavedate preteklosti. V nekem trenutku točno veste, kaj se je 
zgodilo na določenemu kraju. Prav preletijo vas misli, občutki. Prav veste, da ste bili poslani 
na določen kraj. Ali zato, ker ste se tam zaljubili ali zato, ker ste se tam od telesa izselili. Vsak 
posameznik prav začuti, kaj je pobral na določenemu mestu. 
 
Vendar, morate ločiti eno postavitev! Bistvena! 
Bistveno je, da ko človek kot telo nekje pade, ali zaradi naravne smrti ali zaradi ubojev, 
starih zgodovin ali zato, ker ga je, pač, doletela starka s koso ali starička s koso ali karkoli 
se je, pač, zgodilo, da je telo na tistemu točkovnemu delu spolznilo na tla in izpustilo, ali 
del energije ali celostno energijo, pomeni, da je tam ostala ta energija. 
Truplo so vsekakor zakopalo, običajno, drugje ali ga upepelili drugje. In vi ne pobirate iz 
trupel, tam, kjer ste. Ampak, ko vi potujete, prehajate na kraj, kjer ste izgubljali ali izpuščali 
sami sebe.  
 
Mnogim se zgodi, da na določenih krajih ali prostorih, dobesedno v trenutku, ko vstopite 
na nek kraj ali na nek prostor, se dobesedno začuti, da ste morda bili udarjeni ali so vas 
napadli, izropali ali kar koli! In vas je tisti trenutek bilo tako neizmerno strah ali ste celo 
dosegli neko komo nekega stanja in ste se potem znova vrnili v telo in ga obudili pomeni, 
da ste velik del energije tam izpustili.  
Ampak, ko poberete svoje telo tam, kjer je padlo ali ta izpuščena energija vas tudi pelje 
naprej do pokopa ali do tam, kjer je bilo na nekemu delu tudi zakopano telo ali pokopano, 
pokurjeno, upepeljeno, potopljeno, karkoli se je, pač, dogajalo, ali pa mumificirano ali na 
kakršen koli drugi način zaprto vaše fizično telo. 
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Če bi dobro pogledali, bi lahko skozi takšna nabiranja pravzaprav prehajali do točke 
spoznavanje sebe in svoje zgodovine. 
 
Vendar, ko vas neki klic žene, da greste nekam, da morate iti, je tako, da vam dobesedno 
duša ječi in jokate in rotite in sami sebe programirate, da morate nekaj iti pogledati.  
Lahko se to dogaja samo neko obdobje, potem pa nič več, zato, ker se zamenjajo ciklusi.  
 
In če vi polovite tisti ciklus v tistemu trenutku, ko vas nekdo požene, potisne naprej v neki 
premik pomeni, da vi dejansko lahko prehajate v fazo pobiranja sebe v trenutkih, kot je 
bila prava podlaga na površju. 
 
Tako, da, vsekakor sledite svojemu impulzu, svojemu popotovanju. Nekateri imajo več 
popotovanj, nekateri manj. Nekateri ste na večih različnih lokacijah živeli skozi svoja 
obstojanja. In nekateri ste se bolj držali istih krajev ali istih dežel in se porojevali med istimi 
prebivalci. To je zopet zgodba vsakega posameznika. Tako, da na tak način sebe postavljate. 
 
»Skozi predavanje ste zagotovo marsikateremu posamezniku zbudili željo, da čim prej stopi 
na stojno ploščo. Ali lahko v izogib napačnemu tolmačenju vseh vaših informacij o časovnih 
intervalih pri pobiranju na kratko ponovite, kaj se bo dogajalo v prvih 24-ih oziroma 48-ih 
urah?« 
 
Zelo preprosto! 
Morate vedeti, da takrat, ko se bo pobiralo, ne boste sebe potapljali v raziskovanje, v to, 
kako in kaj. 
To, kar Sem opeval o tej stojni plošči ali o tej plošči, na katero boste stopali, bo na končni 
poti, tam, kjer Smo Mi, tam, kjer boste živeli, tam, kjer se boste postavljali. To je ta razlika! 
 
Čas pobiranja pa bo namenjen, se pravi, 24 ur odprtemu toku, kjer bodo lahko 
posamezniki prestopali, si ogledali preteklost, prihodnost, sedanjost; se odločali na podlagi 
tegá, kaj želijo sprejeti. 
To bo bolj šlo na tej fizični bazi – ali bodo želeli iti naprej v novo obdobje novega pretoka 
ali planeta, ali pa ne! In hkrati se jim bo pokazal novi planet in pokazal se jim bo ali vsem 
vam, kaj Mi ponudimo v to, da vi stopate do Nas. 
 
Torej, lastništvo bo odpadlo!  
To je tisto, s čimer se boste ukvarjali v teh pogledih odločanja ali besede. Torej, ne boste 
več lastniki premoženja. Ne boste več lastniki zemlje. Ne boste več lastniki nečesa, zaradi 
česar, tudi žene ali moža, zaradi česar je nastajalo toliko sovraštva, vojn in bogokletja. 
 
Torej, najtežja od najtežje bo morda prav vera, kjer bodo mnogi hoteli preiti in pristopati v 
veri, v religiji pripadnosti naprej. Tukaj zna biti malce težje, ker pri Nas nimamo religije. 
Nimamo vere, tako kot jo imate pri vas – muslimanske, takšne krščanske, druge vere, 
kakršne koli. 
Pri Nas je samo Resnica.  
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In zato bodo mnogi se odmikali, ker so pripadniki sistema. Religija je sistem. Sistem, ki ima 
določena pravila, po katerih se jih morate držati in živeti. No, vsaj naj bi se jih, pa so mnogi 
tako ali drugače! 
 
Torej, to je tisto, kar boste v tistih prvih 24-ih urah nekako pristopali.  
To bo zelo na hiter program. To ne bo nekaj, da si boste več ur pregledovali in razmišljali. 
To bo intuitivno impulzivno. Pristopali boste v Naše prostore, ki si jih Bomo odprli, 
posameznike dejansko premikali navzgor, na Naš prostor, kamor bodo stopili, kjer bodo 
nekako z dlanmi pokrili določeno ploščo, pogledali prihodnost, preteklost, sedanjost, 
ozavestili sedanjost. To bo nekaj minutk trajal proces. In takrat se bo odločil, ali človek želi 
stopiti naprej ali stopiti nazaj. Ne Bomo se ure in ure ukvarjali s posameznikom. Nikakor 
ne, ker vas je preveč! 
Sicer, Nas je zelo veliko in Nas je mnogo več kot pa vas, vseh živih in fizičnih. Torej, pri Nas bo 
proces potekal, ampak, ne Bomo se ukvarjali, da bi v detajle odkrivali, razen, da se bo človek 
hotel kaj spustiti na kakšnih trenutkih v svoj pregled. Ampak, ne! Nam bo bistvo: ali 
sprejmete Naš nov planet kot novo življenje in možnost izpuščanja planeta Zemlje ali ne! 
To je vse! 
 
In na temu planetu Bomo pokazali, kaj vam nudimo oziroma, kakšno je Naše življenje.  
Torej, Naše življenje je sobivanje z živalmi, z rastlinami, ki so Nam svete. Naša prihodnost 
ali vaša prihodnost je pravzaprav sobivanje z Naravo, s travo, z vsem, kar je vodovje in s 
temi deleži. 
 
In zelo Bomo oskrunili pogled! Tako, da, dali vam Bomo malo na vpogled! In bolj boste 
morali začutiti. Kar pomeni, da, če boste videli lepoto Narave, marsikoga ne bo nekako 
prepričalo to, ker bo dejal: »Na drugi strani imam hišo, imam to, imam ono!« A zopet bo 
hotel videti, kaj mu ponudimo! 
In ponudili mu Bomo malo in še to ne bo v njegovi lasti! 
 
Torej, ponudili mu Bomo najbolj luksuzno stanovanje, ki bo naravno stanovanje, ki bo v 
različnih bungalovčkih, pod drevesi, z drevesi, z naravo, s pticami, z življenjem, kjer bo 
Narava sobivala z vami in vi z Naravo. Ampak bo za marsikoga to premalo! 
 
Po drugi strani vam Bomo ponudili tudi, pokazali, da nimamo denarja, da nimamo 
položnic, da ne plačujemo za energijo, ki je brezplačna! Da ne plačujemo za telefonske 
klice, ker so, pač, brezplačni, ker je to prenos energije, je brezplačen! To je tako, kot bi vam 
telepatijo uporabljali in vas malce poigravali. 
 
Se pravi, pokazali vam Bomo, kaj Mi imamo in kaj Mi nimamo za vas! Ampak, zelo malo!  
In če boste to malo bili pripravljeni sprejeti, boste tisočkrat več potem dobili, ker boste prav, 
skozi procese, videli, kaj to pomeni.  
 
Vendar, osnova bo – ni denarja, ni bogastva, premoženja, ni lastništva zemlje ali življenja! 
Ne morete in ne smete jemati življenja niti živalim, niti rastlinam, niti ljudem!  
Torej, pohančki, hm, hm, hm, pač, pohančki! Nekateri jih obožujejo, predvsem mlajši in 
najmlajši. Bodo drugačni pohančki! Obljubimo, da se Bomo potrudili za vas, da Bomo naredili 
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tako. Če nič drugega, če boste res želeli prave pohančke iz pravih pišekov, Bomo naredili za 
vas take brez duše in srca, ki bodo samo za vas in morda iz rastlin meso naredili, da ne boste 
niti vedeli, da ne jeste mesa. Boste imeli pohančke točno takšne, kot si želite! Ampak boljše, 
bolj kvalitetne in bolj zdrave. 
 
Torej, to je tisto nekaj, kjer se bo tehtalo in kar boste v prvih 24-ih urah oziroma v trenutku, 
ki vam bo, pač, namenjen za vpogled, gledalo in pregledovalo. 
 
Naslednjih 24 ur, se pravi, tisti, ki se bodo odločali, da gredo naprej, bodo šli naprej, v 
posebne skupne prostore ali posamezne prostore, zavisi, kaj si bo vsak posameznik že 
postavil. Tam jih Bomo dejansko imeli postavljeno, tako za otroke igrala in marsikaj, kar bo 
otrok nekako užival.  
In tistih 24 ur bo pač potrebno počakati. In tisti, ki se bodo premaknili naprej, v prostore za 
počakanje, si bodo še vedno lahko premislili in se vrnili nazaj.  
Vendar, kot Vem, kot Sem pogledal v prihajajočemu in na zadnjemu  času, je bilo sila malo 
teh ljudi. Ampak, jih je bilo kar nekaj, kljub vsemú! 
 
In tisti, ki se bodo vračali, se bodo naslednjih 48 ur ali v naslednjemu toku dneva, 24-ih ur, 
ko bo odprt prehod, vrnili nazaj. Torej, preprosto izstopili iz plovila nazaj! Vendar šele 
tedaj, ko bodo vsi pogledali svojo prihodnost. 
 
Ne Bomo dopustili, da bodo vaše misli vplivale na kogarkoli drugega – se pravi, da bi vi 
pogledali, potem stekli nazaj in povedali, kaj ste videli in prepričali in dopovedovali ali pa 
prepričali v nasprotno nekoga. Ne! Mi tega ne Bomo dopustili!  
Mi Bomo vsakemu posamezniku ponudili enakopraven pogled in enakopravno, enako 
pozicijo za vse. In ko si bo vsak posameznik pogledal, razmislil, vendar, to bo impulzivno – 
tisti, ki bodo začutili bodo prestopili, se bodo odločali za premik naprej. Tisti, ki ne bodo 
Našega časa ali Naše roke začutili, pač, ne bodo stopali naprej. 
 
Takrat se bo zaprl ta 24 prvih urni dan in se bo odprl tistih od 24 do 48 ur, kjer bodo lahko 
ljudje prehajali nazaj. In v trenutku, ko bodo stopili nazaj na fizična tla, ne morejo več 
prestopiti nazaj. To je dejstvo! 
 
Zato bodo mnogi mnogi ječali in kričali za Nami, ampak potem popravnega izpita več ni! 
Niti enega tedaj Nismo pobrali! To je tisto, kar Smo dejali. Ampak, ne zato, ker bi bili Mi tako 
zelo zlobni, ampak zato, ker je dogovor med Nebom Zemlje in med Nebom Nebá Tujega 
Svetá.  
Mi Smo Nebo Nebá Tujega Svetá, Tujega Stvarstva, zato preprosto prehajamo od drugod in 
Mi smo sedaj še v vrhu, da Bomo imeli zadnjo Besedo. Potem se zapre Nebo Nebá Tujega 
Stvarstva, Mi odidemo in roko nad Zemljo dobi zemeljsko nebo. O tem Smo tudi govorili na 
predhodnih predavanjih ali druženjih. 
 
Tako, da, za mnoge bo poskrbljeno. Za mnoge bo nekako tako, kot bodo sami želeli. Bodo pa 
posamezniki, na katere Bomo morda bolj vplivali s tem, da bi jih prepričali, jim ponudili 
morda nekaj kot žival, kot nekaj, kar so si želeli, a samo zato, ker Bomo vedeli, da so morda 
vsi starši od njih ali vsi sorodniki prišli in prestopili naprej, pa da morda neki otrok tukaj ni 
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prestopil skupaj z njimi, ker se je bal, kako bo, kaj bo, zakaj bo. Se pravi, tega Bomo prepričali 
in ga pocrkljali, da ga damo kot pišeka k mami koklji nazaj. 
Tako, da, vse Bomo naredili pravično. 
 
In, verjemite, po temu času, ko je 48 ur zaključenih, ko se je čas zaprl, se bo plovno mesto 
dejansko izpustilo iz zemeljskega neba in odpotovalo. 
 
In v temu času boste dejansko dojeli, da se Nebo Nebá odpira za vse in za vsakogar. 
Dejansko boste znova dojeli, tisti, ki boste ostajali, da vidite nebo, kot je bilo nekoč, za nekaj 
časa, dokler vas zopet ne bodo zaprli s svoji aparaturami, z novimi znanji, z novo tehnologijo, 
z novimi védenji, s chemtrejli in še z mnogimi več nesnagami, kot jih upate vi misliti. Ampak, 
to je druga zgodba.  
Pomembno je, da Mi preidemo, pomagamo in ponudimo svojo dlan. 
 
»Kako je mogoče, da so nekateri posamezniki tako nasprotujoči se gospodični Lani in vsem 
vam in posledično ne sprejemajo vaše Besede in Energije? Mnoge ljudi vaš Glas prav ujezi 
in zavestno širijo laži. Kako naj se posameznik, ki srčno sledi Njej in Vam, sooča z vsem 
tem?« 
 
Zanimivo vprašanje in zanimivo razmišljanje. 
Mnogi ljudje, tako kot skozi zgodovino, če gremo po zgodovini nazaj, so blatili Jezusa. Se 
spomnite, tisti, ki ste bili tedaj živeči, ste stali za Njim in ste ga poskušali ubraniti, a 
dejansko, masa množice je bila prekruta, pregroba, ker so se mnogi odločali v manjšini, da 
bodo naredili, kar so, pač, naredili. Niso zmogli stati za Njim v takšni masi, da bi ga zaprli in 
zaščitili. 
 
Dandanes je popravni izpit! 
Vendar, samo poglejte po zgodovini nazaj! Tisti, ki že tedaj niso zmogli in so bili proti Njemu 
samemu, so danes tudi proti tej Božji Besedi! 
 
Vendar, največji spodrsljaj pri teh ljudeh je, ker ne sežejo z dušo in s srcem v življenju, ker 
so zavistni, ker so spletkarski, ker so satanistični, ker so okultni, ker so tema, ker so, takšni 
kot so.  
Niso se v temu življenju naučili ljubiti, ceniti, spoštovati, se približati, čutiti morda tisto 
globino ljubezni, iskrenosti, povezovalnosti in predanosti. In segajo, na žalost, v prostor, ki 
Smo ga pred leti že opevali. 
 
Zemlja ali Življenje in ljudstvo se bo razklalo na pol – na tiste, ki bodo postali zlo. Se spomnite 
predavanja, na katerem Smo opevali, da bodo na eni strani dobri, srčni in ljubeči, na drugi 
strani pa zlo. Uporabljena je beseda ZLO.  
 
In takrat se je Lanjuška obregnila ob Nas: »Zakaj zlo? Zakaj niste uporabili besede »slábo« ali 
»dobro«?«  
In gladko Sem obrazložil: »Zato, ker bo vladalo zlo! Ker bo iz njih prišlo zlo!« 
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In točno tisti, katerim Smo dejansko dejali že v naprej, ki sodijo v smer satanistov, 
okultnih, takšnih in drugačnih, ki prelivajo kri, ki darujejo, žrtvujejo in delajo, karkoli pač 
delajo, se jim ne bo ponudila priložnost za premik! Ker oni pripadajo skupnosti, pripadajo 
kriminalnim združenjem, pripadajo polju tiste Teme in Globine, ki ne čutijo, ampak so samo 
program. 
 
In trije so iz milijonske množice uspeli sebe izviti zadnji trenutek in prestopiti naprej. Si 
predstavljate TRI LJUDI oziroma, ki se jih bo pobiralo, so bili tisti, ki so bili povezani z 
okultnim. Ampak samo zato, ker so si UPALI pristopiti pred plovilo in iskreno prositi za 
priložnost, vsaj za vpogled. In so jih dobili!  
In izmed tistih so trije prestopili in so šli tudi dalje.  
 
In zato Smo Mi, leta in desetletja vas učili, dragi moji, ZAČUTITE! Čutenje je osnova, da 
boste lahko, lahko prestopali naprej. Če ne čutite, ne boste zmogli izbrati, ne boste zmogli 
pripadati, ker Nebo je Ljubezen. Nebo je čut. Instinkt je čut. Srčnost, povezovalnost. In če 
vse skupaj ne boste povezali v eno, eno celoto, ne boste zmogli izbrati, ne boste začutili. 
 
In popolnoma se strinjam z vam, ko ste dejali, da mnogi ne želijo in ne zmorejo slišati Naše 
Besede! 
Verjamem, razumem in sočustvujem z njimi! Zakaj? 
Zato, ker Nas je potrebno ZAČUTITI. Ampak, Smo Resnica in Pravica. In to je tisto, kar bo 
pravično za vse in za vsakogar.  
 
In tudi ti, izmed vseh teh, ki spletkarijo proti Lanjuški, ki delajo zlo proti Lanjuški, ki blatijo 
proti Lanjuški, Bom Sam Osebno poskrbel, da bodo dobili priložnost vpogleda v prihodnost, 
preteklost in sedanjost. Vam dam Besedo, da Bom vsakemu izmed teh Slovencev dal 
priložnost, da bodo lahko pogledali. Ampak, vam garantiram, ker Vem, kako je bilo, ker 
prehajamo iz predčasja, da bodo zmogli, le redki, nekako sprejeti, pogledati in sploh 
pristopiti in se oprati svoje vesti. 
 
Kako pristopati do ljudi, ki sovražijo Lano? Zelo težko! 
Lahko se boste samo odmaknili in izpustili, takšne, ki so drugačni. Mnogih ali mnoge boste 
opazili, ki so lahko leta sledili Nam in so jih drugi pregovorili in jih odmaknili od Nas. 
Morda je tako tudi dobro, ker Smo vse naredili, da Smo jih cenili. Vse Smo naredili, da Smo 
jih ljubili! Ampak, oni ne sprejemajo Nas! Kar pomeni, da to ni dobro za Nas! Ni dobro za 
vašo prihodnost!  
In vsekakor, vsak posameznik ima zagotovo nekaj tistega lepega v sebi in bodo potem 
imeli še vedno možnost in priložnost, da tudi, ko se bo Nebo Zemlje zaprlo, da bodo lahko 
kot skupnost, kot skupina imeli moč iz srca prositi in prehajati ali izstopati, ali se vsaj 
oglašati iz Neba Zemlje. O tem Smo tudi nekaj govorili! 
 
Vendar, kako naprej? 
Delajte tako kot vi čutite. Vsekakor pa je prav, da se izrazite. Tudi, če dobite kakšno klofuto 
iz njih, ste naredili tisto, kar ste tisti trenutek čutili. 
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Ampak, verjemite, kar naredite iz srca je vaš dobrobit, tudi, če se postavite na Njeno stran! 
Sledite srcu in sledite Nam. Sledite srcu – sledite Instinktu. Sledite srcu – sledite Bogu in 
Višjemu Jazu. 
In samo SRCE je tisto ključno, ki povezuje vas z Izvorom, z vero v obstoj.  
 
Zato se samo tisti zmorete obrniti v Nebo in vedno prosite v Nebo, nikoli v Zemljo! Vi, ko se 
obračate k Bogu ali k svojemu Stvarniku ali k Nekom, ki je nad vami, kdor koli, ki ga vi zaznate 
– morda samo vodnika, morda samo zvodnika, morda samo čuvaja, vedno se obračate 
navzgor. 
Še nisem videl posameznika, ki bi se obrnil navzdol! Torej, to je tista Iskra, ki prehaja iz vas.  
 
Ko pa je posameznik čipiran in ujet v program, pa je pretrgana vez z duhovnim, eteričnim 
telesom. In eterično telo se loči od fizičnega telesa in takšen človek postane samo še 
program. 
 
In ko boste opazovali boste videli, da mnogo ljudi postane zlobnih in je proti Nam, proti 
Lanjuški, proti komurkoli, ki je čipiran. 
 
Malce poglejte na to – zakaj? 
Zato, ker so zgubili ta občutek! Ampak so se sami zavestno odločili, da želijo biti program! 
Kajti, sprememba genetike in vstop generičnega postopka v telo pomeni sprememba DNK-
ja. Pomeni sprememba pretrganosti vezi od Zgoraj navzdol, do srca. 
Takrat posameznik vedno znova začuti kot nekakšen mehur, kot bi se v možganu malce 
pretakalo ali v telesu pretakalo nek mehur nečesa in ima občutek kot, da ni več fiksen in zlit s 
telesom. Točno tisto, kar je kot mehur v telesu, je eterično telo eteričnega telesa, ki je nekoč 
bil živ, predno mu je bila vbrizgana ta smrtonosna doza tega cepiva ali prodornega elementa. 
 
Vendar, tudi vsak posameznik, ki je pripravljen sprejeti spremembo in pretrganosti vezi z 
Bogom, se odloča sam, zavestno. Torej, to je vaša pravica in vaša modrost.  
 
In dajte to pravico tudi otrokom, da vedó kaj in kako! Dajte jim priložnost, da pri svoji polni 
zavesti, pri svoji odločilni samostojni poti vzamejo to, če se odločajo za to pot! Ne pa, da vi 
odločate se za nekaj, kar mislite, da je dobro za v njihovo telo! 
Če bi bilo dobro to ZA V NJIHOVO TELO, bi bili že porojeni in bi prešli na ta svet že s tem, kar 
bi bilo dobro za njihovo telo. 
 
Torej, opazujte, koliko sovraštva prihaja iz takšne smeri! Ampak, poskušajte biti ljubezen, 
razumevajoča in stvarna. 
 
»V trenutni situaciji je med ljudmi prisotno veliko bolečine zaradi nasprotovanj, obsojanj in 
podcenjevanj po strani drugače mislečih, ki rušijo harmonijo življenja. Slednjega si v novem 
svetu nihče ne želi, saj človek hrepeni po simbiozi s prijaznimi, sočutnimi, dobrimi in 
ljubečimi ljudmi, ki so pripravljeni živeti v slogi, miru in enotnosti, zato je prav in pravično, 
da skupaj prehajajo le tisti, ki z radostjo gledajo na življenje, do človeka in svet okoli sebe. 
In za konec še eno vprašanje. Nekateri starši oziroma matere imajo bojazen, da v času 
pobiranja ne bodo skupaj s svojimi otroki na istem plovilu. Ali je ta strah upravičen? 
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Najprej, iskrena hvala za tako lepe, iskrene in globoke besede. Prav za objeti od srca ste ta 
trenutek in sedaj! Naj se vaše besede slišijo v vsakogar, v vsak dom, v vsako misel in naj 
sežejo v vsako srce. 
 
Točno s tem Smo se ukvarjali Mi milijonska leta. In točno na koncu Smo prišli do odločitve, 
da odločitev podamo Lanjuški v dlan. In pred desetletji, ko Ona ni hotela iti z Nami, Smo se 
odločili, da Bomo vse dali v Njeno dlan, da bo Ona Tista, ki bo odločala kaj in kako. 
In odločila se je točno po teh vaših besedah! In dejala je: »Vsi naj imajo priložnost 
prehajanja in prestopa, ampak naj odidejo sami tisti, ki bodo res čutili, ki bodo res 
hrepeneli po vrnitvi domov in klicu nazaj. In da se ne bo karkoli naredilo in karkoli 
spotaknilo, dajte določena varovala v telo! Dajte ljudem možnost, da se sestavijo, ker mi 
smo program!, je dejala.  
Mi smo ujeti v programu, v vzgoji in v prevzgoji mi rabimo čas, da dojamemo, kaj je sreča, kaj 
je ljubezen. 
 
In ko je Ona dojela in okusila to Stvarstvo Našega Stvarstva je dejala: »Jaz nimam moči, da bi 
živela v tej Ljubezni in da te Ljubezni ne bi delili naprej! Dajmo, stisnimo skupaj, dajmo 
priložnost, da tudi drugi okusijo to srečo in da lahko živijo v miru in slogi z Nami in vsemi 
vami. In zato je prišel ta slogan, vzporedno z Njo: VSI IMAMO TO MOČ LJUBITI IN BITI 
LJUBEZEN. 
 
To je bil Naš slogan, skozi katerega Smo se, skozi vse galaksije, skozi vsa planetarna 
Ozvezdja, povezovali, premikali in ustvarjali, se dogovarjali, da vsak bo od sebe odvzel in 
premaknil samo najboljše od najboljšega. Da tisti, ki svoje nižine niso dobro postavili, jo 
bodo izpustili in prepustili. Kot, da bodo odrezali in se potem pripravili na proces 
starikanja, spajanja in preoblikovanja. 
O tem Nismo govorili nič, kaj se bo dogajalo s civilizacijami, ki imajo umetna telesa, ki imajo 
dušo vpeto v umetno telo, da se ne stari. In o tem ne Bomo govorili danes! 
Ampak, Mi želimo imeti med Seboj točno takšne, ki dihajo z Nami, ki imajo skupni cilj z 
Nami, ki se vidijo z Nami, ki želijo živeti v miru, v slogi, v ljubezni, v sreči in radosti, ker je to 
Naša Izvorna koda. 
 
Mi v Izvoru Smo Ljubezen. 
Vsak, vsak, ki bo prehajal, bo začutil to moč, to polnost in to popolnost. In zato Smo 
zgradili nazaj 26 planetov.  
Človek ni zgradil niti enega naselja sam, ampak je samo podiral, rušil in preoblikoval. Mi pa 
Smo skozi Vesolja, galaksije in določene prostore, o katerih ne veste čisto nič, to so vakuumi, 
to so baloni, v katerih Smo pobirali delčke energij in razstavljali in dobesedno po milimeter, 
po drobne deleže pobirali ven, kaj je dobro, tako za rastline, da Nismo dali plevela, da 
nimamo plevela na teh pridelkih, ki jih imamo za vas pripravljene. Da nimamo nereda. Da 
imamo harmonijo. Da je sobivanje z vsemi, tako rastlinojedimi kot tudi mesojedimi. To je bil 
postopek, v katerem Smo res sodelovali vsi! Vsi Tisti Mirovniki, ki Smo želeli pomagati vsem 
in vsakomur. 
 



 

 34 

In zato, Naš namen NI LOČEVATI družinskih članov. Ampak, če se bo eden ali dva v 
družinskemu članu odločil za premik, ostalih deset, na primer, pa ne, Bomo Mi ta dva, v 
nekemu deležu, dali skupaj, v času pobiranja. Ko bodo premiki, bo vsekakor moč postavitve 
tako, da bodo nekako malce ločeni v tistih 24-ih urah čakali. Ampak, zakaj? 
Ker, če Mi damo takoj vse skupaj, nekateri pač bodo pripravljeni na to, nekateri ne, bodo 
takoj videli: »Aha! Očeta ni, mama je!« Bo zopet jok in stok! S tem pa jih Bomo zadržali do 
točke, da se pričnemo premikati. Takrat se bodo plovna mesta sestavila, zlila. Naše, Naše – 
kako naj opevam? Naša plovila so tako kot plastelin, kot živo srebro, ki se lahko zlije in 
odpre, se bodo odpirali prostori in takrat se bodo, na tej poti, srečali otroci, matere in vsi. 
In tako bodo skupaj potem potovali. 
Ampak, takrat Bomo že na odmiku. Takrat se ne bo dalo več vplivati na to, da bi vi ječali in 
kričali, da hočete še koga zraven, ki se ni odločil za to! To je ta varovalka, ki Smo jo dali. 
 
Ampak, verjemite, to se bo dogajalo takoj, ko se bo pričelo premikati, ko se Bomo pričeli 
luščiti od Zemlje in se dvigovati, se Bomo vpeli. Samo, da gremo ven iz zemeljskega etra, da 
se ne zgodi kakšen napad na Nas. Se pravi, ker zemeljski človek je pač le človek, ki mu nikoli 
in nikdar ne smemo zaupati, Smo tudi zavakuumirali in zavarovali vsako plovilo posebej, da 
ga ne doseže noben izstrelek. In zato Bomo nekaj, nekaj trenutkov potovali tako, ločeno. Ko 
pa se Bomo spojili in potovali skupaj, pa se Bomo spojili samo zato, da se bodo enaki skupaj 
dobili. 
 
Vendar, največje spajanje ali druženje pa bo na neki točki, kjer se Bomo ustavili in 
namensko povedali, da se Bomo na neki točki ustavili, da se bodo srečali vsi tisti, ki so 
prešli. Torej, nekaj uric, nekaj dni ali kakorkoli se bomo, pač, takrat dogovorili, Bomo 
počivali na enemu planetu, na neki vmesni lokaciji, kjer bodo vsi prehajali ven in vsi se 
bodo lahko srečali. In takrat se boste  postavili skupaj in skupaj naprej potem potovali. 
 
Mi bi radi le razčistili ta vmesni direndaj, ki bi lahko nastal s tem, ko bi dejali: »Dobro, eden 
je, drugi ni. Babice ni, dedka ni, tega ni, onega ni!« In da ne Bomo imeli toliko ječanja in 
jokanja, Bomo Mi preprosto poskrbeli. Tako, da, tisti prvi trenutek, ko se dviguje, potem pa 
se bo že spajala plovila, ker se stopijo in naslonijo eden na drugega. In Bomo poskrbeli, da se 
jih bo čim več, v čim krajšemu času združilo. 
Potem Bomo imeli nek postanek, nekega počitka, kjer Bomo dejansko poskrbeli, da se bodo 
vsi srečali. In že v naprej vemó, kje, kaj, v kateri lokaciji, na kateremu plovilu je kdo in zato 
Bomo tudi pospešeno postavljali. In potovanje, nadaljnje, bo res s komer kol.  
 
Najtežje bo morda za tiste, ki ne bodo imeli nikogar in bodo samo eni in edini!  
Na primer, si predstavljate, da se nihče od staršev, starih staršev, tet in stricev ne odloči, da 
odide? Otrok pa se odloči, da odide in da naenkrat ugotovi, da ni nikogar. In, si predstavljate, 
za takšne otroke bo potrebno poskrbeti. To pomeni, da za takšne otroke bo poseben prostor 
z druženji, z družbo, z ljudmi, z Bitji, z živalmi, z rastlinami, kjer jih Bomo zaposlili, da bodo že 
skrbeli za njih, da ne bodo občutili te praznine. In že se Bomo pričeli intenzivno ukvarjati že 
na začetku same poti. 
 
Nihče ne bo trpinčen! Nihče ne bo čutil primanjkljaja ljubezni, pripadnosti ali zavezništva. 
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Tako, da, tudi v temu primeru naj nikar mati ne skrbi, da bi bila ločena od otroka ali 
obratno. To ni Naš namen! 
 
In če nekako peljemo to v zaključno fazo, bi morda z vašo lepo mislijo tudi zaključil to drugo 
druženje. Bi zaključil s tem, da Ljubezen je smer za vse ljudi. Bodimo složni, bodimo 
svojevrstni. Bodimo svoji in samostojni. 
 
Zna biti težko, ker bodo ljudje vedno bolj intenzivno pritiskali na posameznike, ki ne bodo 
želeli biti sistem ali kloniti sistemu. 
 
Zato pa se boste marsikateri odmaknili od njih. Vendar, nikoli ne boste ječali, ker ste jih 
izpustili ali zapustili. 
 
Jaz Bom dejal za konec le še to: 
Bodite ljubezen. Ostanite ljubezen. In obdržite vero v sebe, v Boga, v Višji Jaz, v kar koli. 
Vedno znova prosite od srca. Prosite za zaščito. Prosite za Ljubezen. Prosite za milost. 
Prosite za kar koli  tisti trenutek morda čutite ali začutite. 
Kajti, vse to se odzvanja iz vas, iz vašega srca.  
 
In bolj, ko ste milostni, bolj, ko ste iskreni, ali v zahvali ali v predanosti ali v pripadnosti, do 
čimer koli, bolj se približujete vibraciji tistega prvobitnega telesa ali vašega življenja, kot 
ste nekoč že bili. Tako, da se boste še lažje spajali z začetkom. 
Saj veste, prehajamo v fazo, v stanje, kjer se začetek in konec položita drug na drugega in 
zložita. 
 
Tako, da, naj vam bo ta dan čaroben dan. Vam pa želim še naprej en res lep in srčen dan.  
 
Lepo, lepo pozdravljeni. 
 
 
 


