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POPOLNI JAZ 
Vodi: gdč. Lana Praner z Gospodi, 17.7.2021 
 
Takole. Sedaj lahko tudi v Našemu času, Našega prostora, obstojanja, zavedanja, življenja, 
popotovanja, prepotovanja, zaostajanja, izoblikovanja, modrikanja, postajanja modrosti, 
čutenja, barvitostnega toka vsegá, različnih sfer, različnih premikov, različnih trenutkov, 
različnega utripa, je to tisto svet, ali tisti svet ali vse kot celota, kot celovitost, kot vam 
poskušam pričarati, vse od kompaktnosti in vse do trenutka prosojnosti.  
 
Vse to so svetovi. Vse to so časi. Vse to so premiki. Vse je trenutek. Vse je utrip. In vse je živo, 
vse je gibljivo. Čisto vse je misel. Čisto vse je preoblikovanje in spametovanje.  
Na nek način je vsak trenutek vibriren in prepada, pripada, odstopa ali sestopa točno nivo, 
točno prostor, točno svet, točno kraljestvo, točno vse, kar mora biti.  
Od vseh tam prehajamo, prehajajo in so prehajali do tega trenutka, da Smo danes tukaj, v 
povezavi z vami. 
 

Moje imenovanje je le Nekdo, ki je prvi in je zadnji. Lahko Mi pravite 
ali Se opevam le Jaz. Lahko Sem le Energija. Lahko Sem le Misel. Lahko 
Sem le Milost. Lahko Sem Izvor ali Popotnik vsegá ali vsakogar. To je 
dovolj!  
 
 

 
A danes Sem se odločil, da Bom za vas podal neko tematiko, ki vas zna postaviti, sestaviti, 
razstaviti, premakniti, morda celo zbuditi, skupaj z vsemi, ki Smo se povezali in Smo se 
predhodno dogovarjali, usklajevali, kako naj bi tekla predana Beseda, predana Misel do vas, 
do vašega srca.  
 
Kaj pa jaz?, je nit tematike.  
Jaz Sem lahko Jaz. Lahko si ti. Lahko je kdor koli v sestavljanki. Vsak trenutek, ki je ničen, a 
hkrati večen. Ki je ničen in ne samo ničen. Torej, ničen ali ničen, ki je večen, je moč besed 
ali približanja, da boste nekako začutili vsako misel in vsak utrip. 
 
Žal je v vašemu izrazoslovju premalo besed, zato Bom poskušal čim bolj opevati, da boste 
začutili in razumeli. 
 
NEKOČ NEKDAJ JE BIL RAJ 
 
Nekoč nekdaj je bil raj, je bil kraj ustvarjanja lepote vsegá – lepote Narave, lepote Življenja, 
lepote posameznika, a ne trpljenja. Bilo je vse v najlepšem redu, v najlepši harmoniji in vsaka 
bilka je bila ustvarjena z Ljubeznijo, s Popolnostjo, s Čarobnostjo. Vsako življenje je bilo 
ustvarjeno po enaki poti, enakega čutenja. 
In vsa bitja, ki so bila ustvarjena, so se zlivala v kompaktnost, v kompaktnost ene 
celovitosti.  
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To pomeni, da je ena energija izoblikovala misel, telo, čut, besedo, vonj, premik, gib, utrip 
in tako dalje.  
 
Vse to je bila ena Energija. In temu bi lahko dejali eno Bitje. 
Eno Bitje. Ena popolnost. Ena čarobnost. In vsak gib je spomin.  
 
Torej, ko se je Energija premaknila, je ustvarila zapis. Ko je Energija pomislila in 
spregovorila, je ustvarila zapis. Ko je Beseda postala meso, to pomeni, da je Beseda 
vplivala na to, kaj se je dogajalo, zgodilo v nekemu trenutku, na drugo Bitje, na drugo 
meso, pomeni, da je ustvarjena karma. Ustvarjen je zapis. 
 
In dokler je zapis v harmoniji, v čarobnosti, v popolnosti, da Beseda, ko meso postane, 
podpira sočloveka, podpira sobitje, podpira življenje, podpira naravo, podpira kogar koli in 
kar koli in s tem podpre sam sebe, se vse v razvoju ljubezni rodi, vse prasketa, vsa energija 
sveti in žarči. In skupaj nastaja energija ljubezni, pripadnosti, sobivanja, sočutja. In vse to 
dejansko vpliva na to, da je življenje milina in toplina.  
 
Smeh in radost prehaja iz srca, iz tistega, kar je zasnovnega. A zasnovnik je enostno ene 
celovitosti. Torej, ni ločen! Ampak je to iz tistega življenja podana ta celota. In to je 
prvobit! 
To je bil prvobit. In v ta prvobit se znova povrnete, ko se vrnete Domov.  
 
NASPROTUJOČE SE POLJE USTVARJANJA ZAPISOV 
 
A vse, kar ste bili, kar so bili in kar so morda nekoč bili tisti, ki so se izgubili, tisti, ki so se 
premalo ljubili, premalo cenili, premalo spoštovali, premalo nadgrajevali, so se vedno 
znova odmikali od tistega, kar so bili.  
 
Zakaj je prehajalo do tega nasprotujočega se polja ustvarjanja zapisa? 
Ker je Nekdo nekdaj razmišljal zavistno, namensko drugače in je pričel vplivati na polje 
harmonije in razumevanja.  
 
Le en sam člen, le ena sama misel, le ena sama bolečina lahko spodnese najšibkejši člen. 
Beseda se zareže v meso! Ostane v mesu. Se ne izpari. Se ne izoblikuje, ampak ostane 
zapisana v večnosti.  
 
Tako nastaja obtežitev nasprotujočega se dela.  
In ko človek je bičan z besedami ali z dejanji, je vedno bolj ukleščen, vedno bolj je 
pomendran in poteptan.  
 
Dokler se človek zmore postavljati v sebi kot celovito bitje, kot celovita podoba, zmore biti 
upornik, zmore postati nekdo ali tisti, ki je slabi ali tisti, ki je dober.  
To pomeni, da imamo naenkrat, iz ene celovitosti, skozi večnost popotovanja, vse do tega 
trenutka, kjer ste, imamo postavitev vsegá. 
 



 

 3 

NAŠA DEJANJA SO ENERGIJA SPOMINA, PRI KATERIH SMO SEBE POSTAVLJALI NAVZGOR ALI 
NAVZDOL 
 
Tako kot veste, v vsakemu življenju, ki ste ga izpuščali, so vas dejanja delale lepe, popolne ali 
čarobne. Vendar, to ne pomeni, da je vsak trenutek čaroben v pozitivo! 
V pozitivnem stanju so le trenutki, ki so enakopravni tistemu prvotnemu, prvobitnemu, 
Izvornemu, kjer je bila Ljubezen.  
 
In ker po nivojih vedno znova tečete navzdol, vse do življenja, kjer se nahajate, se enako, 
ko zapuščate telo, tudi ločujete in vračate. A le do nivoja, kot ste naredili dejanja 
izoblikovanja v času življenja.  
 
Samo živo življenje vam daje težo, kaj ste bili in kaj ste postorili.  
Na podlagi tegá se vi sharmonizirate oziroma vibrirate. In prav ta vibracija vam daje 
možnost in priložnost, da se lahko dvigujete ali nazadujete. 
 
Zmotno je mnenje, da ko človek izstopi iz telesa, odhaja v raj, odhaja v kraj, kjer je lepota in 
milina. Tudi, če molite, tudi, če prosite, je to le to, da Nekdo pogleda na njega dodatno in 
morda poskuša kaj poudariti ali na njega se usmeriti. 
 
Bodite pozorni! 
Le dejanja, poudarjam, LE DEJANJA, ki ste jih ustvarjali, ko ste bili živi, so energija spomina, 
pri katerih ste sebe postavljali navzgor ali navzdol. Ste delali kot ste delali. In ko duša 
oziroma energija izstopi iz telesa, je samo spomin vibracije, ki ga je ustvarila. 
 
Zato gorko brije duša, ki je v življenju delala slabo. Zato gorko bolečino brije duša, ko je 
trpinčila svoje telo. 
 
Zakaj svoje telo? 
Ker duša je znotraj prostora in premika. Znotraj prostora se ustvarja vse za vsakogar. 
Ko duša izstopi, za njo izstopi zasnovnik. Tisti, ki je zadnje živeči, ki je bil kot nevtralna iskra 
vsega. Spaja se in poskuša se povezovati. Pripada energiji, ki je bila prinašalka nečesa kot 
spomin. 
 
Ko je zunaj, vibrira samo po spominih.  
Torej, ko se celota pretehta, se ločuje balast od lepote. Spomini različno zavibrirajo, zato 
različno tečejo in se stekajo v nek najvišji nivo. Vse, kar je najlepše, se shrani v shrambo. 
Vse, kar je najtežje, se da v preoblikovanje. 
  
A vse, kar je najtežje, mora priti v preoblikovanje zadnjega trenutka, da vsak spomin 
doseže lepo. DA VSAK SPOMIN DOSEŽE LEPO! 
To pomeni, da je v lepo misel preoblikovan, da je v lepo misel postavljen in pognan s 
čustvom, lepote ljubezni, sočutja, miline ali kakšnega takšnega utripa. Takrat se energija zlije 
nazaj. Takrat se energija zlije v shrambo.  
Shramba je vmesni prostor, kjer se lahko povezuje s tistim prvobitnim delom, ki je nekje 
na enem nivoju. 
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SAMO KOT CELOTA ZMOREMO ZAPUSTITI PLANET IN SE VRNITI V SVOJ PRVOBITNI SVET 
 
Ko je duša prešla do trenutka, do točke, da se želi vrniti domov, ko pričnete znotraj 
hrepeneti po vrnitvi, po premiku, po selitvi, odda signal, da se želi vrniti nazaj.  
To pomeni, da se v zadnjemu trenutku spaja kot celota in kot celota pobira sebe.  
 
Če ima duša v sebi veliko zla, veliko gorja, veliko materialnega, mazohističnega, veliko 
tistega, kar dela trpljenje, bolečino, v kateri marsikdo lahko uživa, se zatakne in ne more 
oditi domov.  
In zato so bila vnovična rojstva in rojstva in rojstva, da so se deleži, ki so se zataknili, bili 
zmožni preoblikovati, postaviti, preoblikovati v trenutke, da bi se lahko vrnili domov. 
 
Samo kot celota zmorete zapustiti planet. Samo kot celota zmorete oditi v svoj prvobitni 
svet. Samo kot celota! Ne morete zapuščati telesa, ne da bi iz njega pobirali ali skupaj z 
njim odhajali. 
 
Telo je namreč samo energija, ki je lupina, a hkrati shranjuje vse spomine, ki jih ustvarja 
telo. Tako hoje, gibanja, dotikov, pobiranja, podajanja, sprejemanja, vsega, kar pač dela telo. 
Na njega vsi radi pozabijo ali pozabite. Vendar, prav v njemu se shranjuje vse za vsakogar. 
 
ČLOVEK SE BREZ DUŠE NE MORE VRNITI DOMOV 
 
Ko človek v svojemu življenju se odloči, da bo nespametno postavljal svoje življenje, lahko 
izgubi svojo dušo.  
To pomeni, da vi, ki živite, ki ste zadnje živeči, ki ste v temu telesu, ste zasnovniki. In ko 
zasnovnik nespametno dela v svojem življenju, lahko izgubi svoje prednike. Svoje prednike 
kot popotništvo, kot popotnike, kot spomine, bi lahko dejal. 
Ti spomini sestavljajo dušo. In ko človek nespametno dela, lahko izgubi dušo.  
 
Nespametnost pomeni lahko neukost. Mnogi v zemeljskemu duhovnemu etru pravijo 
»tupost«. Vendar ne »tupost« kot glupost, kot bi vi dejali! Ampak TUPOST je namreč ime 
frekvence ali energije, ki spi. Prav beseda »tupost«. V vašemu slovenskemu izrazu bi to 
lahko pomenilo kaj drugega. Vendar, nekako približek kot bi bili otopeli, omamljeni, kot bi 
bili odsotni. 
 
Zato lahko uporabim ta izraz, ker prav v Ozvezdnemu jeziku, se pravi TUPOST. Tupost je 
pravzaprav izraz, ki Sem ga opeval. 
 
In če človek nespametno dela v svojemu življenju in ni buden, kar bi moral biti, se v 
življenju dogajajo ciklusi, v katerih lahko izgubi tudi sam sebe, svojo dušo. Sam sebe 
pomeni vašo dušo. A brez vaše duše ne morete se vrniti Domov!  
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ČEŠARIKA JE MOŽGAN DUŠE, VSAK POSEG V ČEŠARIKO ZMOTI FREKVENCO POVEZAVE Z 
VIŠJIM JAZOM 
 
Vaša duša je vpeta na sistem spomina. Sistem spomina pa je povezan ali pretvorjen v DNK. 
Povezava DNK-ja, ki prenaša v sebi vsak spomin, vsak utrip, vsak trenutek, je vezan na 
češariko, ki je možgan duše. Brez tega ni življenja! 
 
Če vam nekdo posega v češariko, vam zmoti frekvenco povezave. Frekvenca povezave je 
povezava z Višjim Jazom, z nečem, kar je Zgoraj, z nečem, kar pripada duši. Z nečem, kar je 
povezava z Izvorom. Z nečem, kar je povezava s kreatorjem, vašim kreatorjem. 
Vse to je vez, je smer, je popotništvo, kjer človek kot celota zmore najti svoj mir.  
 
In DNK vijačnica, ki jo poznate, pravzaprav pelje v to, da imate na vsakemu delčku 
shranjeno membrano časa in prostora vsakega trenutka, ki se vije in podaja vam na 
površje frekvenco spomina. 
To pomeni, da lahko skozi vašo vijačnico lahko posegate v češariko in hkrati se lahko vračate 
nazaj Domov.  
 
Zasnovnik namreč, ob koncu življenja, tik predno sebe izpusti, potuje navzgor do češarike. 
In skozi češariko se ujame. In takrat na sebe povezne membrano vsegá, kar je bilo. In ta 
membrana, kot meduza, ga objame, ga ovije. In ko izstopi duša, je skupaj z energijo DNK-ja 
in češarike vezan zasnovnik. In tako se ustvarja celovitost. In tako se lahko prehaja tudi 
Domov. 
 
Spekter energij je spekter življenja. V njem se shranjuje vse. Sodobna tehnologija, 
nespametnost človeka!, pa posega prav v to, kar je nekoč nekdo že bil!  
Torej, vsak posameznik ima svoj spomin, ima svojo kreativnost in ima svojo popolnost. In 
vsak posameznik je dolžan sam sebe premakniti nazaj. 
 
Ko se človek zavestno v življenju odloči, da bo pripadal Bogu, običajno nekateri vstopajo v 
religijo, ki je takšna ali drugačna. Zopet drugi verniki se obračajo v Nebo s srcem, z dušo. In 
takrat se vibracija po DNK-ju lesketa, kajti srce aktivira DNK v luči, kjer dobesedno zaprasketa 
in se giba in se debeli in oži.  
Takrat se oddaja preko češarike snop svetlobe ali luči, da je zasnovnik ali zadnje živeči 
pripravljen se vrniti nazaj. 
 
ZEMLJA JE ŠOLA IN MOČ SPREMEMB VSAKEGA SPOMINA 
 
Ker je Zemlja šola in moč sprememb vsakega spomina, vsakega trenutka, ki ste ga nekoč 
ustvarjali ali so ga ustvarjali ali so vam ga podtaknili, ali so vam ga premaknili ali ste se 
zavestno odločili, da boste nekomu pomagali in ste določene trenutke tudi sprejemali vase 
ali pa si morda niste upali? Ali se morda niste spoznali? Ali se skozi zgodovino morda niste 
spametovali? Morda ste spali. Morda ste prespali. Morda ste bili, kakršni ste bili. Morda niste 
hoteli. Morda niste smeli. Morda si niste upali. Morda si niste zaupali. 
Kakorkoli že – niste bili aktivni in trenutke niste ustvarjali v spominu! 
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Zato so določeni trenutki obtičali v spominu in tako se tudi ustvarja ta kolektivna energija, 
kjer se je tok ponavljanja in popravljanja znova prebudil. 
 
Ko človek, v sodobnemu času, zopet spi in zopet ni v povezavi sam s seboj, ne oddaja 
signala navzgor, ker ne čuti. Ne uporablja svojega sistema, ki ga oddaja. Tudi lahko kot 
imunski sistem. Kajti tudi imunski sistem oddaja signal. 
 
In kadar imunski sistem se bori z boleznijo, ali za življenje ali za kar koli, oddaja signal in 
zato dobiva lahko hrano preko posebne hostije, kjer se duša nahrani, se telo nahrani. Ko se 
telo nahrani, se regenerira imunski sistem, se ga podpre, se čudež zgodi na telesni bazi. 
 
VSE JE POVEZANO S SVETOM ZGORAJ IN HKRATI TUDI Z ŽIVLJENJEM SPODAJ – NAŠA 
DOLŽNOST JE PRENESTI DUŠO NAZAJ V SVOJ DOM 
 
Vse je povezano s svetom Zgoraj in hkrati tudi z življenjem spodaj. Življenje ste vi! 
Torej, vaša dolžnost je prenesti dušo nazaj, če se želite vrniti sploh k Nam, nazaj, v svoj 
Dom.  
 
Vsi ste prehajali od Zgoraj navzdol – ne od spodaj Navzgor! Od Zgoraj navzdol! 
 
Zakaj ne od spodaj Navzgor? 
Ker vaši spomini niso bili prebujeni, da bi od spodaj lezli Navzgor, ker se vedno, ko se 
utelešate, spuščate od Višine navzdol in drsite navzdol samo zaradi svojih dejanj. DRSITE 
NAVZDOL SAMO ZARADI SVOJIH DEJANJ!  
 
Ko se človek lahko zavestno odpre silam zla, sili teme, sili prelivanja krvi, sili mučenja ali 
izživljanja, ko človek v trenutku trpi, boli, je prestrašen, ga skrbi, leseni, ječi, kriči, joče in se 
bori, je to znak, da nekdo, od zunaj, vpliva na vas.  
Je to znak, pri katerem se mora vsak ustaviti in pogledati vase – ali to izhaja iz njega samega? 
Torej, ali mu je to bolečino prizadejal notranji del ali jo je pridobil od zunaj ali od kogarkoli? 
 
Ko možgan ozavesti, od kod je prišla bolečina, od kod je izvor nečesa, lahko zavibrira nižje 
ali višje, zavisi, ali si v tistemu trenutku upa zasnovnik postaviti zase in stati skupaj s 
telesom, s svojim čutenjem in svojim fokusom ali pa se skrije v notranjost, se sključi, 
postane hlapec in podložnik, slabič in bič za sebe. 
Takrat nekdo dobi roko nad vas. Vendar, vedno tisti, ki vam je povzročal bolečino! 
 
In tako se postopoma energija ukloni, pripada, več ne razmišlja, več ne čuti in samo še je 
prazna lupina, ki dela, govori, spregovori samo še tedaj, ko ji nekdo dovoli in pod to težo 
trpi.  
 
Ko pride človek v takšno fazo, ne pripada Svetlobi, ampak bolečini. Bolečina pa je cvet, ki 
je nadzorni, ki manipulira, ki prodira, ki ustvarja, ki kreira. 
 
In v sodobnemu času se velika večina ljudi ali posameznikov bori prav s tem, kar Sem opeval 
ali odpiral. Navsezadnje, prav skozi to, posameznik spreminja spomin. 
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Torej, če posameznik v pravem času ne zmore ločiti ali nekdo pritiska na njega ali si sam 
ustvarja pritisk, je izgubljen! Zakaj? 
Ker pade pod okrilje ujetost nekoga, ki balansira z njim. 
 
V trenutku, ko nekdo ima moč nad vami, vi klonite, ste izgubili nit povezave z Višjim Jazom. 
Več ne slišite, več ne čutite! Ste samo še v programu. Ste samo še v hologramu življenja. Ste 
samo še ujetniki samega sebe in Teme ali Zla.  
 
Ljubezen vas nikoli ne ujame! Ljubezen v vas prebuja ljubezen. Ljubezen vas podpira in 
radosti, da cvetite in se povezujete z enakim poljem.  
 
V sodobnosti je človek mnogo raziskoval in je spoznal, da je DNK, skupaj s češariko, 
najmočnejša vez z vašim Višjim Jazom, z vašim Višjim Bitjem, z vašim Najvišjim Vrhom, z 
vašim Najvišjim Izvorom, z vašim Najvišjim od Najvišjih. 
Ko duša ne zmore, se obrne Navzgor. Ko se iz srca zahvali, se ponižno obrne Navzgor. 
 
GENERIČNA CEPIVA SPREMINJAJO DNK IN VPLIVAJO NA VEZ DNK IN ČEŠARIKE,  PRETRGA SE 
VEZ Z NAŠIM NAJVIŠJIM OD NAJVIŠJIH 
 
In ko s sodobnimi cepivi spreminjate DNK, kajti generična cepiva, generična terapija, 
generična sprememba vpliva na to vez DNK-ja in češarike.  
 
To pomeni, ko se pretrga ta vez z vašim Najvišjim od Najvišjih, postanete otopeli, robotizirani 
in izgubljeni.  
 
Sodobna genetika namreč povzroča preplet tretje ovite in vsiljene ali vrinjene kot niti, ki 
izgleda kot DNK. A je kot parazit, kot rak, ki zajame, se pretaka in pod seboj zapira DNK. 
 
Takrat se človek izgubi in vsa energija telesa usiha in se spravlja v notranjost, v en mehur. 
Kot bi se energija povezala v celoto enega meha, enega mehurja, enega Jaza, ki ni več zgoraj, 
ampak spodaj v telesu in se giba in premika.  
Zato človek prične izgubljati ravnotežje. Čuti, kot da ni trdno v telesu. Možgan mu prične 
funkcionirati v programu, kako se nasmehniti, kako spregovoriti, kako se dotakniti, kako se 
vesti, kako hoditi, dokler mu možgan še zmore dati iz naučenega programa, kar je kmalu za 
tem, ko se DNK izoblikuje oziroma tretja vez, ki je kot parazit na njem, prelije tudi možgan 
oziroma v možganu to energijo tega mehurja. 
 
Mehur, ki ga večina ljudi zaznava ali si priznava, je eterično telo, ki ga ta parazit vleče na 
sebe ali v sebe. Ko se vi zavestno odločate za spremembo DNK-ja, se pobira eterično telo. S 
tem se spaja duša v to energijo tega mehurja in vedno globlje polzi navzdol. 
 
Za seboj vleče dušo. In ko ta mehur doseže določeno težo, se odpre fizično telo, prične 
polzeti navzven iz fizičnega telesa in povzroči fizično smrt. 
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Ko se telo po prerezu odpre, se odpre in razpade, je telo prazno, je telo brez energije, je 
težko in brez spomina. 
 
ZA STANJE V TELESU PO SPREMEMBI GENETIKE ODGOVARJAMO SAMI, TUDI ZA TO, DA 
IZGUBIMO  SVOJO SHRAMBO, ETERIČNO TELO 
 
Sprememba genetike, ki ste si jo drznili sprejemati in jo povzročati, ste za vse nadaljnje 
situacije, kar se odvija po telesnemu stanju, odgovorni sami! 
 
Zakaj odgovorni sami? 
Ko se odločite za spremembo DNK-ja, se morate zavedati, da boste zavestno odgovarjali 
ZAKAJ je mehur teže energije obmiroval.  
 
Ko se telo odpre, namreč ta teža energije polzi vedno globlje in globlje in globlje in globlje 
in globlje po različnih nivojih v podzemlje. In ker ne prasketa, ampak tone,  gre tako kot 
kamen počasi ali utež, navzdol, v globino, v svet Teme in gorja. 
Ko se ti, navidezni, kamni ustavijo v nekemu točkovnemu delu, je to polje, ki ne prasketa in 
ne vibrira. In tako obtiči energija. A za seboj povleče vse, kar je njegovega!  
 
Torej, kot zadnje živeči, ko se odločate za spremembo DNK-ja v umetno postavitev, 
izgubite ne samo vez nad seboj, ne samo kontakt z Izvorom, ne samo kontakt z vašim 
Jazom, kakorkoli ga opevate, je pravilno in prav, ampak, za seboj ta kamen energije vleče 
vso vašo shrambo. Se zavedate? 
Vso vašo shrambo, ki je po nivojih nizana, ki ste jo lahko več milijonskih let shranjevali, da 
bi se lahko vrnili domov. 
 
Tako za seboj povlečete vso težo te energije, da pade v prostor, da pade v globino in tam 
obtiči.  
Energija, ki je bila kot spomin speča in čakajoča, spolzne kot nit, kot list, kot reka, mrtva 
reka, ki obmiruje na določeni točki in zaspi. 
 
Tako nastaja podzemlje. Tako se hrani podzemlje. In nikoli več se ne more takšna energija 
vrniti domov. Zakaj? 
 
Ker je zanjo odgovoren zadnje živeči!  
To pomeni, da ste vi zavestno odgovorni za to, da se ne vrnete domov, da ste zavestno 
odgovorni za nastalo škodo, ki je nastala s premikom, ki se je ustvaril in postavil, ko ste se 
spuščali navzdol. 
 
Sistem sodobne komunikacije ali sodobne energije namreč povzroča, da se vsa energija 
oprime v določeno polje, v določeno frekvenco. In s sodobno tehnologijo, KOT JO 
POZNATE, ko jo daste v telo in ko jo imate izven telesa, ki vas nadzoruje, vodi in pelje z 
določeno frekvenco, vas vpne v polje, ki vas ne spusti več Domov. 
 
Tako se je zgodilo predno se je naredil novi svet Zemlje in tako se dogaja zopet sedaj, ko se 
zaključuje svet Zemlje.  
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Zato je zelo pomembno, da se zbudite in se zavedate, da ste odgovorni za vsakogar!  
Ne samo okoli sebe, ampak, odgovorni ste za svoje telo. Odgovorni svojo dušo. Odgovorni 
ste za vse spomine, ki ste jih naredili, pridobili, ste se odločili, da jih boste preoblikovali – 
torej ste tisti, ki odgovarjate! 
 
Zato je zelo pomembno, da veste, da tisti, ki je naredil zadnjo odločitev, je nosilec in 
odgovornik. Če se sami zavestno odločate za projekt, da boste v življenju pripadali nekomu 
drugemu, morate tudi to častno sprejeti. 
 
Bodite pozorni! 
Ko se vi v življenju odločate, da boste delali spremembe in se odmikali in pripadali, je 
pomembno, da se zavedate lastne odgovornosti. 
 
Že beseda GENERIČNO CEPIVO, generična terapija, GENERIKA, generična postavitev vam 
da besedo GENETIKA. Genetika je povezava, ki je to, kar je. Sprememba DNK-ja je vaša 
odgovornost! 
Če se zavestno odločite, da želite novo spremembo, jo vedno lahko sprejemate, a morate 
stati za tem, kar ste naredili! 
 
Ker človek s spremembo in izgubo eteričnega telesa, ki se kot mehur vedno globlje poseda 
v telo in polzi iz možganskega dela proti trebušnemu delu in navzdol, se vsede v predel 
trebuha ali mednožja, je to prostor, ki nastaja zgoraj prazen prostor, kjer ni več občutka, 
kjer ni več kontakta. Nastane otopelost. Ste samo še program. Program, ki ni ljubezen. 
Program, ki je bolezen. Program, ki ga Mi ali vi opevate zombi program. 
Zombiji so tisti, ki ne razmišljajo. Zombiji je lupina telesa, ki sama po sebi ne more nič!  
 
Zombi, ki nastane po spremembi genetike in izgubi kontakt s svojim Jazom, je le frekvenca, 
preko katere pluje, dela in na koncu usahne. 
 
BREZ DUŠE SE NE MOREMO VRNITI DOMOV 
 
Zakaj mislite, da se boste lahko vrnili Domov, če pa brez duše ne morete Domov? 
Vaša odgovornost, skozi popotovanje, mora vedno biti, da se kot duša vrnete Domov. 
 
Bodite budni! 
Ko se zavestno odločate, da želite biti poskusni zajčki za SPREMEMBO genetike, se morate 
zavedati, da ste ODGOVORNI za vsa bitja, ki so prešla do tega življenja, ki so vam dala 
možnost popravnega izpita, ki so vam dala priložnost in vam zaupala, da ste to, kar ste, ste 
odgovorni za njih.  
 
Mnogi se bodo nasmejali, da jim je figo mar za tisto, kar je nekaj nevidnega. Ampak, tudi vi 
ste nevidni, dragi moji! Tudi vi ste v telesu in ste nevidni! Torej, ste enakopravni. Ste enaki! 
Ste še najbolj obteženi, če ne boste delali po srcu in po svojemu čutenju. 
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Morate vedeti, da ko človek izgubi kontakt z Višjim Jazom, s svojim Jazom, s svojo Višino, 
povleče praktično vse svoje deleže k sebi, na sebe, za seboj v nižino, globino in bolečino. 
Vsak je tisti, ki se mora zavedati te odgovornosti! 
Vsaka duša, ko sprejme novo življenje, je odgovorna, je popolna in je modra.  
 
KO EGOISTIČNO RAZMIŠLJAMO SAMO O SEBI, IZGUBIMO VEZ S SVOJIM KREATORJEM 
 
Bodite pozorni! 
Ko vsi egoistično, prav uporabil Bom izraz egoistično, ker ga poznate. Egoizem – poznate 
besedo, zato jo Bom uporabil, razmišljate samo, da bo vam dobro, samo da boste ugodili, 
samo da boste naredili, samo da boste poslušni, samo da boste poslužni, samo da boste imeli 
mir, samo da boste imeli življenje, samo da boste imeli trpljenje. Samo, samo, samo pomeni, 
da ste egoist, ker gledate samo na sebe, izključno na sebe! 
 
Morate vedeti, ko se pretrga vez in ko vi razmišljate samo o sebi, Nekdo, ki vas je ustvarjal, 
vas peljal skozi vsa popotovanja, kot delček sebe, da vam je dal v Izvoru ali v prvobitu vašo 
novo zasnovo, da ste lahko bili kar ste bili, vas izgubi. Ta Nekdo se ne bo več boril za vas! 
 
Vaš kreator, ki vas je ustvarjal, je tisti, ki se ne bo boril za vas.  
To pomeni, da boste večnost večnosti pripadale in pripadali tistemu, h kateremu pristopate 
– programu! 
 
Vsakdo, ki se je odločal za spremembo DNK-ja je dobil trenutek resnice, je trenutek 
bolečine, je trenutek svarila, je trenutek prebliska, je trenutek dvoma, je trenutek, ko vas 
nekaj prešine, neka misel: »Kaj pa če?«, vas je nekdo spomnil, ste bili opozorjeni, ste bili 
posvarjeni, ste postali znova odgovorni. 
 
Torej, ko nekdo se zavestno odmakne od Nekoga, ki je Zgoraj in prične toniti od Njega, je 
egoist. Zakaj? 
Ker ne razmišlja o tem, kaj je Zgoraj, da je morda Nekdo, ki ga je ustvarjal. Pa ne mislim na 
Boga, ampak na vašega kreatorja, na tisto Bitje, ki si je želelo ustvariti nekaj lepega, nekaj 
popolnega in milijonska leta bedelo nad vami, nad Njim, seveda, znova nekdo drugi, da je 
lahko prešel do točke, da bi dokazal, da bi pokazal, da bi prešel zmagovalen z vašo roko 
nazaj. 
 
Vsak, ki je dal kapljo krvi za nastanek DNK-ja, za nastanek vašega življenja, za nastanek 
vašega popotovanja, izpred prvega utripa, je tisti Nekdo dal sebe za vas, ste se odtrgali z 
novo spremembo od njega samega.  
 
Si predstavljate, kakšna praznina bo vladala za vas? Pa vam ne očitam, da ne bo pomote! 
Vas le opomnem, vas le spomnem, da niste samo vi, ampak je še Nekdo nad vami in Nekdo, 
ki diha za vas – vaš Višji Jaz. 
 
Morda boste dejali: »Jaz tega ne vem!« 
Pa veste, da veste!  
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Vsake sanje, vsake želje, kakršnekoli, prehajajo in se ustvarjajo iz vaše notranjosti, iz 
vašega razmišljanja, iz vašega čutenja.  
Zato bodite zelo pozorni, da postanete budni. Kajti budnost k vam pritegne vse tiste, ki 
bedijo za vas. 
 
Torej, vsi, ki so v svetu polne moči, polne izoblikovanja, polne popolnosti so Tisti, ki vam 
dajejo željo, ki vas vedno znova, kot Luč od Luči opogumijo, podprejo, bodrijo, so vam 
opora.  
 
Zato bodite pozorni! 
Ko nekaj veste, kaj je prav in kaj narobe, ko znotraj čutite, sledite temu utripu! Takrat se 
vez z Višjim Jazom krepi. Takrat Nekdo nad vami intenzivno bedi, kar pomeni, da ga 
zaznavate, da ga čutite in se zavedate, da v življenju niste sami. 
 
Ko prehajate v točko, da v zgornjemu delu svojega bita čutite Nekoga v svoji višji kronski 
energiji, je to znak, da ste pripravljeni na vrnitev Domov. 
Lahko se vračate s telesom. Lahko se vračate kot energija duše. Lahko se vračate kot si 
izbirate. Vaša vrata so vedno odprta. 
 
Bodite pozorni! 
Ko morda razmišljate samo o sebi, kako vam je hudo, morda pomislite, kako je vašemu 
Višjemu Jazu, da vam je morda tudi Zgoraj hudo, ker se ne povezujete.  
 
Ker, ko se vaš Višji Jaz spusti navzdol, človek, ki je v povezavi z vami, začuti objem, čuti 
ljubezen, čuti dotik, čuti utrip, čuti nekoga, ki je ob njem. In čuti, da nikoli ni sam. 
 
In ko ste v taki povezavi, je to znak, da ste na pravi strani. Zato vas žene dalje. Zato vas žene 
upor. Zato vas žene hrepenenje. Zato vas žene tisto, kot želja v tisto nekaj, v tisto nekaj več. 
Zato se vam prikrade nasmeh na obraz. 
 
Velikokrat poslušam, poslušamo, poslušajo vaše godrnjanje, da so vsi Zgoraj pozabili na nas. 
Pa nikakor to ni res!  
Tisti Zgoraj ali od Zgoraj vedno pazijo na vas! In nikoli se vi ne vprašate ali pa morda le 
redki, kako se počutijo Tisti, ki skrbijo za vas? Kako se počutijo Tisti, ki so Zgoraj, ki 
opazujejo, kaj vi delate spodaj? 
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TEHNIKA: KAKO ZAPOLNITI PRAZEN PROSTOR V TELESU, KI JE NASTAL PO GENETSKEM 
CEPLJENJU, ZAŠČITA PRED NOVIMI SEVI (posnetek 01:01:36) 
 
Če se boste želeli spraviti v Njihovo čutenje, v Njihovo potrpežljivost, v Njihovo Ljubezen, v 
Njihovo sprejemanje, poskušajte narediti sledeče: 
 

Svoje misli iz senc, kjer so kanali za telepatijo, za povezavo, za energijo 
medsebojnega povezovanja obrnite tako, da se zavedate notranjosti in 
gibanja te energije.  
Kot, da bi bili znotraj v telesu in bi gledali obronek svojih senc. 
Energija se vrtinči kot v neki spirali.  
 

Takrat se začne povezava kot leve in desne membrane ali spirale, ki gre ena v drugo. Kot bi 
iz strani senc, v notranjost, proti smeri češarike, se spravljala energija. Ena v drugo.  
 
V nekemu trenutku se v češariki ali preko češarike – zavisi od posameznika, kako to začuti, 
spne ta energija. 
Ko se ta energija poveže, se energija češarike zbudi. 

 
Takrat se češarika zlije preko DNK-ja in se oprha in 
osveži.  
Ko se ta energija zlije preko DNK-ja se začuti, kako se iz 
njega samega, iz te vijačnice, zlivajo tanke nitke, kot 
laski, kot bi se zbudila ta vijačnica in so laski, tanki laski, 
ki imajo na koncu kot mešičke. Mešičke, s katerimi 

tipajo – kot tisti mali ježki, ki se premikajo v vodi, če si predstavljate. 
 
In ti laski so izjemnega pomena.  
Kajti, v nekemu trenutku, ko prenehajo plesati, ko se prenehajo gibati, obstojijo, kot bi bili 
vkopani. Vsak posamezen lasek postane čvrst.  
 

In ko takšen lasek postane čvrst, ga v nekemu trenutku prične kot 
magnet, kot sveder k sebi vleči ob izhodiščno ali začetno točko. 
 
In v nekemu trenutku, ko se ta lasek približa, ker ga Nekdo kot vleče k 
sebi, pride do spojke, kjer se ustvari membrana. Tako kot na sencah, 
tako tudi na vsakemu točkovnemu delu DNK-ja.  

 
V tistemu trenutku pride do eksplozije.  
 
Ko se takšnih mehurčkov ali mešičkov spravi nazaj, ko se vse privije ob to vijačnico, pride 
do eksplozije. In se močna svetloba razlije preko vas, kot iz vas, je trenutek, s katerim 
lahko marsikaj izženete iz telesa ali izrinete iz telesa, ker se ti laski lahko preprosto razlijejo 
navzven. 
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Ko pride do eksplozije teh laskov, se oni ne odtrgajo od DNK-ja, ampak ostanejo pripeti, 
vendar pridejo skozi vse pore na vašemu telesu navzven. 
 
Ko pridejo skozi vse pore vašega telesa, se pričnejo tako, kot bi se skozi teksturo kože 
spravili na površje in se pričnejo gibati izven, kot laski, ki se premikajo zunaj.  
Znotraj v telesu pa se ustvari kompaktni prostor. Ustvari se podporni sistem v prostoru, ki 
je prazen.  
 
To pomeni, da tisti, ki ste SE ŽE CEPILI IN SPREMENILI ALI PRIČELI SPREMINJATI SVOJ DNK, 
si zapomnite ta trenutek. Izpeljite to tehniko, da zapolnete prazen prostor v telesu, 
katerega drugače zapolni lahko sodobna tehnologija s svojo frekvenco. 
 
Bodite pozorni! 
Ko se laski iz vašega telesa pričnejo gibati, postanejo kot signalčki, kot signalčki in hkrati 
nabiralčki. Vi lahko, v nekemu trenutku, iz teh laskov, ki imajo na koncu kot nekakšno 
tipalko, kot nekakšen prisesek, ustvarite ovoj.  
 
Če si predstavljate, da ima vsak lasek na koncu mešiček, se mešiček ob mešiček vraste in se 
zapre, si ustvarite zaprti prostor okoli svojega telesa in s tem si ustvarite začasno umetno, 
a naravno eterično telo. 
Na ta način si lahko pomagate, da boste vsaj ta vmesni čas lažje živeli, predvsem tisti, ki ste 
se popikali. 
 
Na ta način boste vsaj pod tem ovojem čutili sebe in boste lažje razmišljali in lažje našli 
sebe, da boste vsaj malo iskreno čutili. 
 
Pomagajte si s tem! 
Ko enkrat tehniko zlijete ostane ali nastane kot jajc, kot fizičen jajc. Ko energije umetne 
strukture, ki jih umetno ustvarjajo z aparaturami, ki jih imenujejo in po katerih imenujejo 
tudi nove seve – novi sevi se naslanjajo na aparature, ki so računalniškega programa, bodo 
odbite od strani tega jajca. 
 
Zato večkrat z mislimi znotraj pobožajte ta jajc, da se začuti mir in harmonija znotraj sebe 
kot posameznika. 
 
Struktura umetnega tkanja se lahko na takšen način vsaj deloma ustavi ali upočasni.  
Pri nekaterih se zna zgoditi, da celo izžene ali izstreli kakšne nano tehnologije, energije ven 
iz sebe.  
Ne bo pogost pojav! Se pa zna, tu in tam, celo zgoditi. 
 
Bodite pozorni! 
Znate okoli sebe zaznavati ta jajc. In imeli boste občutek, da ste v lupini, a naj vas to ne 
moti! Ker le tako boste znotraj sebe pričeli sebe in se boste počasi ohrabrili, opogumili in 
znotraj tega čutili vsaj sami sebe, ne pa, da ste program. 
Pomagajte si s tem!  
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Ta jajc vam ostane, dokler ga ne boste hoteli izničiti sami. Na kakšen način vam, pač, ne 
povem. 
 
Bodite pozorni! 
Ta jajc zna sevati, ali ta ovoj ali ta membrana, zna sevati takšne prosojno lesketajoče se 
zlate frekvence. Ni zlata, ampak vleče na takšno močno odsevajočo energijo.  
 
In prav to oddaja signal v vse smeri, do vseh tistih, ki so postali morda ujetniki in so zaspali 
zaradi vaše odločitve, ali zaradi vdora umetne energije ali zaradi vdora umetne inteligence, 
ali zaradi frekvence umetnih aparatur. Se pravi, zaradi nečesa, kar je umetnega. 
 
Hkrati pa boste v temu lahko počasi pričeli zopet sebe, kot nit nad vami, tkati in iskati Višji 
Jaz, svoj Višji Jaz.  
 
In takrat se boste marsikateri vprašali: »Kaj pa jaz? Ali jaz ostanem ali grem?« 
Nikoli ne pozabite – štejejo dejanja, šteje način življenja! 
 
V SEBI JE POTREBNO ZBUDITI ISKRO BOJA ZNOTRAJ SEBE, ISKRO ZAUPANJA, ISKRO MOČI ZA 
ZMAGO, ZA TO, DA ZMOREMO 
 
Vsi, ki so prehajali v svet življenja, so bili, ste bili močni, upajoči, svetu zaupajoči. Ste bili 
bojevniki. Ste bili stojni. Ste bili ljubezen. Ste bili moč. Ste bili iskra. Ste bili najboljši od 
najboljšega. Upali ste in si zaupali. In zato ste prišli tako daleč, da ste danes tukaj, kjer ste. 
 
In zato ne pozabite, da ste TUKAJ še vedno vi. V sebi zbudite to ISKRO, iskro boja znotraj 
sebe. Iskro zaupanja. Iskro moči za zmago. Za to, da zmorete. Pričnete s programom.  
 
Pričnite si govoriti:  
»JAZ ZMOREM. JAZ ZMOREM. JAZ ZMOREM. JAZ ZMOREM! JAZ SI ZAUPAM. JAZ BOM 
ZMAGAL. JAZ BOM VSTOPIL. JAZ BOM NAREDIL.«  
 
In v vas se bo vedno bolj krepila vaša moč. In znotraj vas boste postajali vedno močnejši, 
vedno budnejši, vedno bolj boste stali v svoji hrbtenici. Vedno bolj boste vedeli, da imate 
vse v lastnih rokah.  
Vedno bolj se boste zavedali, kaj zmorete.  
 
In to je tisti utrinek, tista moč, tisti pogum, ko se več ne bojite. Ne bojte se! Stojte! Saj 
zmorete! Če ste zmogli iti navzdol, zmorete iti tudi Navzgor!  
 
Postavite se proti sistemu! Postavite se za življenje! POSTAVITE se proti trpljenju! 
POSTAVITE SE ZASE! Postavite se za svoj jaz, za svoj obstoj! Imate pravico živeti! Kajti, ni 
vas ustvaril človek! 
 
Nekdo v vas zaupa. In kot On zaupa v vas, VI ZAUPAJTE VASE! Zmorete! Ne bojte se 
bolečine. Ne bojte se prerane smrti, če pride po vas ali do vas. Samo bodite stojni. Imejte 
svoj stil. Imejte svoj jaz. Imejte svojo moč. Bodite svoj kreator! 
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Ne dopustite, da vam vzamejo vaše življenje. NE DOPUSTITE, da vam vzamejo vaše 
dostojanstvo! NE DOPUSTITE, da ste izgubljeni in pozabljeni v računalniškem programu. 
Kajti, vi niste program! Vi ste energija Življenja! Vi ste energija Iskre. Vi zmorete!   
 
Povejte si: »JAZ ZMOREM! JAZ BOM!« 
UDARITE PO MIZI. VSTANITE BORCI! POSTAVITE SE ZA ŽIVLJENJE, kajti vi ste vse, kar imate! 
Vi imate pravico, da ste najboljši, da ste vzgled, da ste podporni, da delate z ljubeznijo za 
sebe.  
 
Ne bojte se klofut! Ne bojte se ustrahovanj! Ne bojte se jutrišnjega dne. Ne bojte se, kaj bo 
in česa ne bo! 
 
Zapomnite si! 
DOKLER STE ŽIVI IN GIBLJIVI, DOKLER IMATE BOGA NA SVOJI STRANI, ZMORETE DELATI 
ČUDEŽE. Zapomnite in pomnite si to! 
 
Bog Ljubezni vas nikoli ne zapusti. Nikoli se ne obrne stran. Nikoli ne pozabi na vas. Nikoli ne 
pozabi podati dlani. Nikoli ne pozabi na Ljubezen do vas. In zato tudi vi ne pozabite na 
lastnega Boga, na lastni Jaz, na lastni Izvor, na jasni cilj znotraj vašega srca.  
 
Pomnite in pomnite – SAMO DUŠA VAS PELJE NAZAJ V SVOJ RODNI KRAJ, V SVOJ IZVOR. In 
skupaj zmoremo vse. In skupaj bomo prešli do točke, da se boste lahko vrnili nazaj. 
 
Želim, da se ne smilite sami sebi. Želim, da si zaupate, da upate in da stisnete pesti, da 
gledate v prave smeri. In samo spomnite se, s čim ste se porodili, kaj ste prenesli in kaj ste 
pridobili. 
 
Porodili ste se na svet z nasmehom, z ljubeznijo, z mirom, s harmonijo, s svetlobo, s 
popolnostjo. Z največjo močjo, da zmorete vse!  
Porodili ste se goli in bosi, brez denarja, brez obleke, brez čipa pa ste prešli v življenje. 
 
In v življenju imate vse. Vse kar rabite kot borci za življenje. Zato vstanite in vzemite samo 
tisto, kar ste prenesli v življenje.  
Prenesli ste sebe in ne trpljenje.  
 
Zato ne pozabite!  
Ne sprašujte se, kaj jaz, kaj ti, kaj oni!  
Vprašajte se: »Ali sem res dosegel vse, po čemer sem hrepenel?« 
 
Hrepeneli ste po sreči. Hrepeneli se po ljubezni. Hrepeneli ste po popolnosti. Hrepeneli ste 
po pripadnosti.  
In nikar ne recite, da tega nimate, da niste imeli! Ker imate! 
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Poglejte v svoje srce. Začutite svoje srce. 
 
Poglejte visoko nad seboj. In nad vami je Nekdo, ki je Luč, ki je Smer. Ki vam daje moč. In v 
srcu se vam bo odprla ta moč. Odprla se bo Luč.  
In boste videli – postali boste nepremagljivi. Postali boste fokus svojega srca in za sistem 
popolnoma nevidni. 
 
Zato ne pozabite na sebe! 
Če vsak poskrbi za sebe in čuti sebe, nikoli ne bo delal nečesa, kar je proti sebi ali proti 
komur koli. Tudi proti naravi, proti življenju, proti Bogu, proti Jazu, proti lastnemu obrazu. 
 
Našli in imeli boste vedno mir v svoji dlani, v svoji roki. 
 
Jaz pa vam želim še naprej en res ljubeč in čaroben dan. 
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DRUGI DEL: VPRAŠANJA IN ODGOVORI 
 
Takole. Sedaj lahko tudi v Našemu času, Našega prostora in zavedanja tudi pričnemo.  
Najprej iskreno in toplo pozdravljeni. 
Danes Sem Jaz nekako izbranec za to, da prenašam in pretvarjam, pretočim ali usmerim vse 
do vas, do najnižje nižine živega stvarstva Živo Besedo, ki jo pretakajo vsi v en glas, v eno 
tuljavo, ki prehaja do Mene, da iz nje pobiram odgovore, ki Mi jih bodo podajali v skupnemu 
dovoljenju in privoljenju  vseh tisočerih svetov fizičnih stvarstev, vseh več milijonskih 
prostorov, časov, energij ujetosti, premikov, ustvarjanja in pretokov. 
Tako, da upam, da Bom nekako dobro pretakal to Besedo. In predvsem, v ta tok Bomo tudi 
vklopili vas kot vaša vprašanja, vaše radovedne postavitve, ki jih boste zagotovo tudi 
prenašali do Nas. 
 
Moje imenovanje je zelo preprosto, Arkantran, tako Me nazivajo in Me poimenujejo. 
Danes imamo malce drugačno postavitev, ampak samo zato, ker so vse civilizacije fizičnega 
stvarstva v vašemu zemeljskemu času in prostoru. Tako, da se Bom potrudil, da Bom 
prenašal čim bolj intenzivno vsako Besedo, vsako Misel in tudi vsako sliko. To je tisto, skozi 
kar Bomo vsekakor prenašali Energijo vse do vas. 
Upamo vsi skupaj, da vam je bila podana, nekako tematika, bistrilo, vedrilo, širina in odprtost 
za vsako vašo radovednost, nejasnost in hkrati tudi bodočnost. 
Prvi del, kot ste videli in doumeli, je bil namenjen tolmačenju in še dodatnemu obrazlaganju 
vsegá, kar niste vedeli, morda niste želeli slišati, morda ste spregledali, niste morda ujeli 
informacije. Ampak, saj veste, skupaj zmoremo vse! 
 
Kar izvolijo, z besedo na dan! 
 
»Na kakšen način in kako bo izgledalo, ko bo človek na Zemlji dosegel stopnjo, ko bo 
programu neviden in kako bo za tiste, ki bodo vanj vstopali?« 
 
Vsaka misel, beseda je lahko čista ali nekako njena nasprotujoča se sila. S čisto energijo 
čiste frekvence se zviša tempo obratov, nivo obratov in nivo pretoka. Takrat postajate 
nevidni za sistem. Zato vas spregledajo. Zato vas ne opazijo. Zato vas, preprosto, nekje lahko 
čutijo, ampak ne morejo se prijeti. 
Enako, kot bi dejali, ta trenutek vi do Nas! Ko gledate v nebo, ko vidite in zaznavate plovila, 
zakrita in skrita, a hkrati tudi razprta in odprta. Videvate Bitja na njih. Videvate Nas, videvate 
kogar koli, se zavedate prisotnosti, se zavedate, da Smo tukaj in sedaj, a Nas ne morete 
prijeti. 
 
To pomeni, zelo preprosto, da zvišate frekvenco in že ta trenutek bi lahko bili enakopravni z 
Nami.  
Ampak, ker Mi lovimo vašo frekvenco, Bomo Mi zagotovo prej pristopili do vas, da boste 
videli, da boste razumeli, da boste dojeli, da boste sprejeli in da boste preprosto v 
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možganu akceptirali, da nismo hologram. Da nismo pretvorba nekih igric, tako, kot vam 
Tema prikazuje, da nekako vas bodo spodnašali in preobražali.  
 
Vendar, spodnašali bodo samo tiste, ki bodo vstopili v program.  
Torej, vsi tisti, ki ste sprejeli sodobno cepivo, ste sprejeli sodobno čipiranje, ste postali 
program.  
V nekaj tednih se boste tega intenzivno zavedali, ker vas bodo vklopili v kompletno 
matrico celega sveta in boste največji računalniški program. Takrat vam bodo lahko 
pričarali igrice različnih plovil, različnega stvarstva.  
 
In ubogi človek, kako boš ječal! In kako težko se boš spametoval!  
Pa ne zato, ker tako opevam Jaz, ampak zato, ker si se odločal sam. 
Samo tisti, ki bodo čutili, bodo prestopili program. Samo tisti, ki bodo UPALI spregovoriti 
tisto, kar čutijo, ne bodo program! 
 
Velik trik ali mali trik – vsi tisti, ki boste v programu in mnogi so že sprejemali, da želijo 
postati program! Nič napák, če ste se tako odločili. Kajti, razne informacije, resnice in 
neresnice, so prihajale do vas. Vi se izbirate, vi odločate, vi sprejemate. 
In na podlagi tegá boste vpeti v program. In na podlagi tegá boste vi preprosto lahko videvali 
kot v igricah, kar vam bodo pokazali. 
Zato bo tukaj trik, kjer vas bo Tema računalniškega sistema lahko žejne peljala čez 
program. 
 
Torej, tukaj se skriva igra besed zla, kjer vam bodo navidezno pričarali hologram Boga, kjer 
vam bodo navidezno se igrali z vašim možganom, kajti možgan je že vpet v program.  
Zato bodite budni in začutite.  
 
Vsi, ki niste program, preprosto vidite in opazujete nebo, lahko sledite sestavljanju 
kompaktnosti, zlivanju plovil in vpenjanju v vaša tla. To ni hologram! To je dejstvo, to je 
resnica. 
Zato tisti, ki ne boste v programu, boste sledili resnici. 
 
Tisti, ki ste vpeti ali se boste vpeli v program, boste postali neresnica. Boste postali samo 
še ON in OFF, vklop-izklop, rdeči-zeleni, živi ali mrtvi. Zelo malo, nič veliko ne boste 
razmišljali. 
 
Zato tisti, ki ne boste program, ki ne boste sprejemali pika in sodobnega cepiva, da ne 
boste spreminjali svoje genetike, boste lahko za sistem postali nevidni, če boste dvignili 
frekvenco, a hkrati, če boste modro postopali in se odmikali iz smeri ali iz mase tistih, ki 
vas lahko spravljajo na kolena. 
V nekemu trenutku vsi tisti, ki ne boste sprejeli spremembo svoje genetike in boste hoteli 
postati človek, ne robotizirani človek ali pa nekaj transformiranega ali preoblikovanega,  
boste lahko obvijugali sistem. 
 
Tisti, ki ste že v sistemu, ne morete več ničesar narediti! Razen, da se zavestno BORITE za 
to, da se obdržite! Kako? 
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Kakor boste vedeli in znali, kar vam bo dopuščal program, da boste sprejemali, se dotikali 
in se povezovali. To je tisto, kjer boste videli, kaj in kako! 
 
Bodite pozorni! 
Glede spremembe ali frekvence se tisti, ki se niste cepili, tisti, ki niste za to, da spreminjate 
genetiko, se povezujte z Nebom. Povezujte se s svojim Pranskim vdahom, povezujte se s 
Pranskim vdihom in Pranskim duhom. Na to bodite pozorni! 
 
Pranski vdah je sprememba, kot bi dejali, tekočega stanja v hlapovino. To pomeni, da ko 
človek plitko diha, ko človek preprosto diha skozi nos in deloma skozi pljuča ali skozi 
trebušno prepono, uporablja nekaj procentov vsega možnega vdaha ali diha.  
 
Ko uporabljate Pranski vdah – vdah je dih, ki ga zavestno opazujete in ga vdahnete skozi 
nos, ga peljete zavestno skozi nekako višji del nekakšnega tega tretjega očesa, okoli 
možgana in ga ZAVESTNO opazujete, ker s tem ga zavestno vodite, ga pretočite skozi grlo v 
pljučni predel, kjer se zrak razdeli na dva dela in se znotraj, v notranjosti pljučnih kril 
zavrtinči kot v spirali. Se na ta način zgosti in se spusti v trebušni predel.  
Ko ga imate v trebušnemu predelu se prosto zaznava, kako izpareva – ali se pretoči skozi 
ledveni del. Če mu boste sledili, boste videli, kako telo prevzame Bitje Pranskega Stvarstva.  
 
In to pomeni, Pranski duh prehaja iz prvobitnega življenja, od tistega prvega življenja, kjer 
ste pričeli kot popotniki. Zato ima obdržano to najvišjo frekvenco spomina čistosti in čilosti. 
 
V njegovemu okrilju postajate nevidni, neopaženi. 
 
Robotizirane gmote ljudi vas ne bodo zaznavale. Tudi, ko bodo imeli program zaznati 
necepljenega, zaznati drugačno mislečega, zaznati in izdati, vas ne bodo zaznavali, zato, 
ker se tok energije drugače giba. In s tem si pomagajte. 
 
Vendar, saj veste, Mi delamo vse, da se čim prej spajajo vsi, da se bo odprla membrana 
prostora zemeljskega diha, da pridemo do in med vas ljudi. 
 
 
»Ali človek po prejemu cepiva seva in ali ste temu lahko z izvajanjem posredovane tehnike 
zapolnitve praznega prostora v telesu izogne?« 
 
Vsi ljudje postanejo samostojni računalnik, kot modem, ki oddaja sevanje. Močno sevanje! 
To je tako, kot bi dejal, ko imate en modum, ki nekako oddaja frekvenco, ki ga predajate kot 
v ruter sistem, upam, da Sem našel prave izraze ali besede, vse to seva. In ko vi vstavite čip v 
telo, dejansko postanete prevodnik, prenosnik vseh informacij. Hkrati, s solzenjem telesa, 
oddajate vibro hlapovin in s tem signala. Sevajo. Močno sevajo in žarčijo.  
 
Zakaj? 
Ker se tudi v njihovi notranjosti, ne da so vdani strupi in sprememba DNK-ja in sprememba 
frekvence, se v njihovem telesu zaključuje življenje.  
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To pomeni, da se ta mehur diha pretaka v drugi prostor. S tem pa odpira fizično telo, da 
nastopi prehodna in prehitra smrt. Moram uporabiti izraz smrt! Druge ne poznate. 
 
Ne morem opevati, da je vnovična reinkarnacija, ker jo tukaj, po temu, spremembi DNK-ja, 
genetike, več ne bo za tiste, ki so zavestno, ZNOVA, sprejeli cepivo in spremembo genetike, 
generične postavitve so ZAVESTNO vstopili v program in sodelujejo s tistimi in njih 
podpirajo, jim dajejo veljavo, čast in oblast in ostanejo njihovi. 
 
Zato tudi, ko se bo zaprlo Nebo Neba Tujega svetá za vami, za Nami ali za vsemi vami, ki 
boste odhajali pomeni, da bo nad Zemljo zavladalo Nebo Zemlje. Nebo Zemlje bo vrh 
vsegá. In zato bo drugačna postavitev na Zemlji zagotovo vladala. 
 
Ste tik pred tem, da se teža pretehta na drugo stran, da zavlada zlo.  
Več kot bo gorjá nastajalo skozi to, bolj bo Zemlja obtežena, bolj bo teža Zemlje obtičala, 
obdržala na sebi gorko energijo vsegá in tudi zla. 
 
Tisti, ki so se cepili s predhodnimi cepivi, se pravi, niso delali takšnega strašnega nereda, je 
seveda, vsekakor, v vsakemu cepivu toliko plusa kot toliko minusa, kot ga dodajo s težkimi 
kovinami, za kar se zelo malo ljudi obregne, ustavi in zato imate toliko Alzheimerjeve bolezni, 
zato imate toliko paraplegikov, zato imate toliko deformiranih otrok. Zato vam tudi odmirajo 
možgani. Zato, zato, zato vse tisto, kar, izguba spomina, kar nikoli v zgodovini niste imeli, 
sedaj poznate in imate. 
 
Tisti, ki so, ste in še bodo sprejeli spremembo genetike s temi NOVIMI cepivi, se dejansko 
zavestno odločajo, da pristopajo v prostor računalniškega sistema. 
 
Bodite pozorni! 
Vsi ti žarčijo. Vsi tisti bodo čez čas sevali kot URAN. Tako kot imate uran skrit in zakrit na 
testnih palčkah ali na večino, Bom dejal, testnih palčk – ne na vseh, nekateri morda še 
vedno imajo nekaj, kar je preprostega, iskrenega in čistega, ampak tisto kar gre masa, saj 
veste, nikoli ni dobro za maso ljudi, ljudstva, prebivalstva. 
 
In ne samo, da je v cepivu MARSIKAJ, kar je škodljivega, rušilnega in spreminja človeka v 
pošast, v stvor, ne v živo bitje, ampak v nekaj, kar je ROBOTIZIRANEGA, bodo izgubili 
čustva, bodo izgubili čut. So preprosto samo še v spominu programa možgana, kako so bili, 
ko so bili. Na to bodite pozorni! 
 
In vsi ljudje, ki so se cepili in se bodo še cepili, s spremembo ali z namenom, da služijo 
sistemu, da pristopajo sistemu, da podpirajo sistem, se vam poklanjam, ker imate pogum! 
Ker imate dejansko veliko energije, da si upate in zaupate. Moj poklon, Bom dejal! 
 
In vi zavestno boste žarčili. Žarčili boste, ker se boste medsebojno povezovali. In ko boste 
na sebe dali še telefon, ko bo se na vas povezal se oddajnik sodobne tehnologije, stebrov, 
ki žarčijo, ne želim biti na vašemu mestu! Še manj pa, ko se bodo povezovale luči na vas, te 
sodobne tehnologije in še in še in še, boste samo kopičili v sebi energijo, ki bo sevala. In v 
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nekemu trenutku boste postali, dobesedno, kot tempirana jedrska bomba. Eksplozivo! 
Postali boste orodje. Postali boste orožje. Postali boste center vsegá za vsakogar.  
 
Vendar, kdo bi si mislil, da boste šli tako daleč?! Mnogi se Mi boste nasmehnili, mnogi se Mi 
boste muzali. Vendar, Mi vemó, kam plujete, ker Smo prešli iz predčasja za vse vas, da vam 
prenašamo informacije in budnico. 
 
Kako se izogniti takšnim? 
Tisti, ki bodo začutili in bodo še čutili, ki ne bodo v spremembi genetike, se bodo 
odmaknili. In mnoga, mnogo ljudi bo prebežalo iz mestnih površin ven, na podeželje, proč 
od vsegá.  
 
Zakaj? 
Ker ne boste več vzdržali ali ne bodo več vzdržali žarčenja, sevanja in vsega, kar se 
pripravlja za vas.  
 
In tisti, ki bodo šli po nagonu, se znajo rešiti. Ker nagon je impulz in takrat kot žival delate 
in sodelujete. 
Zato se bodo tisti, ki bodo necepljeni, preprosto odmaknili od tistih, ki bodo cepljeni, vendar 
zato, ker bodo tako čutili.  
 
V daljšemu obdobju sobivanja z njimi se pričnejo hraniti z energijo, kot bi se iz cepljenega 
ali iz pičenega preprosto prenašala energija na necepljenega. Začeli boste žarčiti, tudi, če 
se ne boste pičili! Zakaj? 
To je tako, kot bi dejal – imate kadilca, ki kadi. A še večja nesnaga je za tistega, ki sobiva s 
takšnim človekom, ki kadi ali pa se omamlja. 
 
Zelo preprosto! 
Tisti, ki uživate v različnih substancah odvisnosti in puhate in dimite, se zadevate in 
omamljate, brezplačno omamljate tudi svet ali ljudi okoli sebe. To je popolnoma enako! 
Ker tisti, ki ste cepljeni, tisti, ki boste cepljeni, boste dejansko žarčili in boste ENAKO 
zasužnjevali, uničevali ljudi, ki so ob vas.  
Vaša odgovornost je, da se zavedate v kaj se spuščate! V odgovornost tistih, ki ne želijo 
sodelovati v konceptu biti cepljen ali biti proti sistemu, je njihova odgovornost, da bodo stali 
za svojimi odločitvami. 
 
Vendar, kakorkoli že – tehniko, ki So jo podali ali Smo vam jo podali zato, da si boste 
pomagali, bo mnogo ljudem olajšalo marsikaj. Predvsem tistim, ki bodo že cepljeni! Ampak, 
morajo tudi čutiti. Morajo jo peljati. In vse, dokler in ne bodo vklopili glavnega računalnika, 
na katerega bodo povezali ta sistem, bodo še zagotovo lahko naredili kakšno tehniko, 
potem nič več, ker bodo vodeni iz programa enega glavnega računalniškega programa ali 
jaza, ki jim ga lahko opevam kot računalniški jaz. 
 
Kar izvolijo, vprašajte naprej. 
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»Kaj se bo na energetski ravni dogajalo s tistimi posamezniki, ki sebe ne bodo predajali 
sistemu? In v kakšni povezavi so bile energije, ki se jih je močno čutilo v preteklem tednu?« 
 
Vsekakor tisti, ki delate v tej energiji, da želite obdržati sebe kot človek, biti človek, biti vrsta, 
ki je bila ustvarjena, boste vedno bolj zaznavali.  
 
Zakaj? 
Toliko, kot se bo na eni strani popikalo ljudi in se odmaknilo v skriti sistem in bodo postali 
terminatorji, nekakšni odsotni dušinski prijatelji, zombiji, kako bi jih drugače poimenoval?, ali 
vpeti roboti, ki bodo delali, kar bodo delali, kot bodo delali kar bodo želeli tisti, ki jih bodo 
vodili, bodo izgubljali svojo moč, boste tisti, na drugi strani, ki se ne boste popikali, dobivali 
na moči, dobivali na intenziteti, na intenzivnosti, na zaznavah. In vedno bolj boste 
zaznavali, kako se na vas vpenja vse od vsakogar. Torej, od Višjih Stvarstev. Vedno bolj 
boste čutili pretoke. Zakaj? 
Ker boste vedno bolj vedeli, da ste na pravi strani, da ste na pravi poziciji, da ste na 
pravemu mestu. To boste zaznavali! 
 
In nenazadnje, ko boste prehajali v ta tok, boste vedno bolj vedeli, da ste vodeni.  
Kot boste bolj stali na strani Boga, Izvora, Jaza, Višjega Stvarstva, Popotovanja, Neba, 
česarkoli, bolj se bo krepila vaša energija. 
 
Intuicija se bo zaznavala. Zakaj? Zato, ker ne bo več toliko mešanja in vsiljevanja drugih 
energij, kjer bodo ljudje otopeli in ne bodo več motili in vstopali v vas, ker bodo preprosto 
samo še izgledali kot talilna energija. 
 
Cepljeni ljudje, ki bodo spremenili svoj DNK oziroma genetiko, bodo preprosto izgledali 
tako, kot bi se kepa leda topila in raztapljala. In bo njihova energija tako kot visela ali 
lebdela, kot bi jo vlekli po tleh. Kot bi bilo težko oblačilo, ki ga poskušajo sleči. In se ne bo 
več pretakala.  
 
Tako za vas, ki ste proti temu sistemu ali ki ste, zato, da ste in živite kot človek, boste imeli 
več manevrskega prostora in se boste na nek način še bolje počutili, kar se tiče Energij. 
Bolj boste zaznavni, bolj boste intuitivni. Manj boste imeli motilcev vsegá – predvsem tisti, 
ki se ne boste toliko gibali med sevajočimi se ljudmi. Tako, da, na nek način je to za vas tudi 
dobro.  
 
Kakorkoli pa, vedno bodite pozorni, da ste prisotni, da ne prepuščate nekaj naključju, 
ampak, da ste budni, opazujete in reagirate. To je tisto, kjer ste korak potem pred vsemi in 
ste v enakopravni liniji, na nek način, tudi z Nami. Kot bi vstopali deloma v predčasje. 
 
V temu tednu so se zaznavale intenzivne energije.  
Mnogi bodo zaznavali tudi vstopajoče se energije, se pravi, energije prebivalcev, ki so 
prešli in s Tujimi civilizacijami prišli na zemeljska tla. Naj vas to ne moti! Sprejmite to s 
spoštovanjem in opazujte!  
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Kajti, to so Tisti, ki so prešli za vas, do vas in tudi morda kar po vas. Tako, da, to je ta ciklus, 
ki ga boste zaznavali. Vendar, dosti lažje vam bo, ko se boste iz oči v oči zrli in spoznali. 
Veliko lažje vam bo. 
Tako, da, delajte na sebi. Delajte na svojemu čutenju, na svojemu občutku in bo vse dobro za 
vas. 
 
»Kako Pranski duh kot osnova pranskemu dihanju doprinaša pri izogibanju polju ujetosti 
sistema in kako ga prebujajo otroci?« 
 
Vsekakor morate vedeti, da Pranski duh ali Pransko bitje je visoka frekvenca in je sistemu 
nevidna. Tudi dihanje je drugačno, vendar v drugačnemu zakulisju oziroma zaporedju. Zato 
tudi opažate, da tisti, ki imate Pranskega duha prebujenega, več vdahnete, manj izdahnete, 
veliko lahko govorite in stransformirate. To je ta razlika. 
 
Vendar, če boste dobro opazovali Naravo boste videli, da Narava diha v enemu ciklusu, v 
enemu dihu. Kot v eni, takšni tekoči zmesi. Enako diha človek. Enako diha narava, živali in 
ves svet okoli vas. 
 
Ko vi premaknete dih drugače, je tako, kot bi izvalovali iz tega ravnovesja in ste nad njim in 
ste v drugačnemu ciklusu. In frekvenca Zemlje diha na določeni točki. In tisti, ki so skozi 
računalniški sistem zajeli ta dih in se poigravajo, tako s kapljevinami, z vodo, z vetrom, z 
življenjem, z vsem, kar je in obstaja in nekaj časa še morda bo obstajalo pomeni, da se iz tega 
polja, na nek način, dvignete.  
Ampak, to ne pomeni, da čakate v množici vsegá! Ampak, to pomeni, da ko imate v budnosti 
in v sobivanju Pranskega duha, vas on dejansko premika in postavlja v situacijah, da se 
izvijete kot jara kača, na hitrostni energiji in se hitreje premaknete kot vas opazijo.  
 
To je tisto, kjer vstopate v predčasje. To je ta trik, ki ga imate skozi Pranskega duha. 
 
Vsi tisti, ki prebujajo Pranskega duha – nadaljujte s tem! Rabite!  
V nekemu trenutku boste prav začutili ta pretok vdaha in se bo aktiviralo to Bitje. Nadaljujte! 
 
Otroci –  mnogi lahko dihajo na pranski vdah, še predno sploh se zapre njihovo téme 
oziroma ta zgornji del glave ali predela, tega mehkega predela. 
Mnogokrat lahko opazite, da otroci spokojno spijo in skorajda ne dihajo. Prav preklapljajo 
iz pranskega vdaha na zemeljski dah.  
In dah je ta dolgi vdah, ki se pelje iz globine, iz celosti. Dih pa je ta plitki dih, ki ga 
uporabljate skozi dneve. 
 
In če ste pozorni, mnogokrat v spanju lahko zapazite, ko oseba globoko vdahne, kar tako, ko 
diha in spi, se pravi, prestopa iz enega nivoja v drug nivo, iz enega prostora v drugi prostor.  
 
In otroci mnogokrat prav ugašajo ta dih. In to se jim vidi, dokler imajo sijaj na obrazu. 
Takrat so aktivni v temu toku diha s pranskim dihom, Bitjem ali nekakšnim tem pretokom.  
In šele, ko človek ali otrok izgubi ta sijaj na obrazu pomeni, da se je ta višja frekvenca spravila 
v neki stadij, spanje, kjer miruje, čaka in spi. Zato ga prebujajte! 
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Mnogi otroci bodo znali že takoj zaznati, kje je in ga bodo lahko, že majhni otroci znali 
povleči k sebi že s tem, ko bodo naredili dvakrat ali trikrat tehniko ali se bo samo zavedal, 
kje je in ga bo že aktiviral in ga bo pretočil, ne da bi se kaj veliko trudil za to, ker je še 
nedavno bival z njim. 
 
Starejši kot ste, počasnejši ste, bolj ste izgubili stik z njim, ker ste se ujeli v program.  
 
Tisti, ki pa že imate prebujenega, če samo vdahnete, že vstopate v to polje in ste že v 
sodelovanju z njim. To je ta razlika! 
Zato večkrat zaznavate kot, da ste vstopili v neki vakuum, v neko mehkobo, v neki prostor. 
To je to sobivanje ali ta simbioza z njim. 
 
Zopet drugi, če boste samo z mislimi se pretočili kot, da bi hoteli, spomnite se vrstni red 
vaj, se lahko to Bitje že v sredini prične povezovati z vami. 
 
Načinov je več. Vendar, zopet zavisi od posameznika! 
Nekateri pa ne bodo zaznavali ničesar, ker niso povezani sami s seboj. Zato bodo morali 
vedno znova delati pranske vaje, da bodo telo in možgan spravili iz tistega ujetostnega toka v 
pretok energije. 
 
Tako, da, vedno znova pa je namen, srčnost in vez z njim, vaša popolna zmaga. 
 
Kar izvolijo, vprašajte naprej. 
 
»Kaj svetujete vsem tistim, ki so se sicer cepili zaradi pljučnih bolezni, a si želijo ohraniti 
čutnost in povezavo s svojih duhovnim vodstvom?« 
 
Morate vedeti, da vaša energija DNK-ja, zapis se bo spreminjal. To je dejstvo, to je 
neizogibno, ker se preprosto ta nano tehnologija spravlja in postavlja nad vami. Postopoma 
vas bo lovila in postopoma vas bo spreminjala.  
Če boste vi INTENZIVNO delali na sebi, da boste INTENZIVNO poskušali obdržati ta dih, ta 
utrip, to zavedanje, imate možnosti, da se malo zvijugate skozi to. A zna biti neko vmesno 
obdobje res težko, kajti cepiva prehajajo prav na pljuča, na dih.  
 
In če Mene vprašate, ne Bom dejal, da je bila to modra odločitev. Prav nasprotno bi se morali 
odločati zato, ker imate težave s pljuči. Ne bi smeli vnašati še dodatno težine za svoja pljuča!  
 
TEHNIKA IN NASVETI ZA OKREPITEV PLJUČ (vdihavanje sončne energije skozi usta v pljuča; 
biti v naravi; hoja v rahel klanec; podstavitev mehurja z zlatim lističem ali belo življenjsko 
energijo; uporaba slane vode) – posnetek 37:00   
 
Zato bi vam resnično svetoval: 

 Poskušajte veliko delati s soncem, s sončno energijo. Ko zaznate sonce, poskušajte 
sončno energijo vdihovati skozi usta v pljuča in tako, kot da bi regenerirali pljuča. 
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Poskušajte delati, da ta svetloba je vaša hrana in regeneracija za vaša pljuča. To bi 
vam svetoval. 

 Veliko bodite v naravi. Dokler narava diha še v nekemu utripu. Na to bodite pozorni. 

 Veliko športajte oziroma hodite v nekemu tempu v rahel klanec, da se pljuča vedno 
znova krepijo. In v nekemu trenutku znate zaznati bolj zdravo, nekako energijo pljuč, 
vam bo bistveno bolje. 

 Tako, da, v nadaljnjemu toku pa veliko delajte na sproščanju in intenzivno 
zaznavajte in se osredotočajte na sebe in ne izgubite te vezi z Instinktom, z intuicijo. 
Zavestno gradite in znate obdržati zelo intenzivno vez z Višjim Jazom. 

 
Ko boste začela zaznavati, da vas nekdo, dobesedno kot mehur, vleče navzdol, si 
pomagajte s tem, da si pod ta mehur vstavite zlati listič ali pa življenjsko energijo. Belo 
življenjsko energijo dajte tako kot v listič, ki ga podložite pod mehur in ga zavestno 
dvignite in vpnite v določen predel pleksusa. In bo to kot neko, kot neko stojalo, kot neka 
podpora, kot nekaj, da energija ne polzi navzdol. S tem si pomagajte. 
 
Predvsem pa veliko uporabljajte slano vodo. Slana voda vam bo zelo dobro čistila vašo 
avro, prečistila vaš sistem. Zato bi vam svetoval, kot imate možnosti, potapljajte se v slano 
vodo – ali se veliko kopajte v morju ali v zajetju slane vode. Ne sladke vode! Slane vode! 
To je tisto, kjer boste vi sama sebi zelo močno lahko pomagala v tej telesni strukturi. 
 
Kar izvolijo, vprašajte naprej. 
 
»Ali nam lahko poveste, kdo so bitja Zemlje?« 
 
Zanimivo in globoko vprašanje! 
Bitja Zemlje so običajno tisti, ki so izgubili vez z Nebom in so se odločili, da bodo na novo 
sebe porodili in na novo zaznali ciklus življenja. Ampak, tisti, ki so Bitja Zemlje in življenja 
imajo velik pogum, ker so si upali in zaupali! Vendar, žal, le nekaj procentov se iz najtežjih 
okoliščin lahko porodi, zbudi, nadgradi in nato vstopa v svet nečesa, od koder je odšel. 
 
Zopet drugi, ki so v svetu Zemlje porojeni, ali prvič prihajajoči ali vstopajoči, so lahko samo 
tisti, ki so bili morda nekoč kloni, ki so jih ustvarili in jih Nebo Neba Tujega Stvarstva ne 
sprejema nazaj. 
 
Zopet so lahko nekateri tisti, ki so vstopali v svet Zemlje ali življenja preprosto tisti, ki so 
sebe postavljali lahko za REŠEVANJE nekoga, ki jim je bil zelo blizu, ki so ga ljubili.  
Ali pa so lahko Bitja Zemlje tudi tisti, ki so z nekom zamenjali vlogo, da bi kot zbrana 
energija zmogla vstopiti in narediti namesto nekoga življenje častno in veličastno. 
 
Zelo različni so spektri. 
Vendar, v globini ali v osnovi pa so to tisti, ki so jih nekoč, nekdaj ustvarjali tisti, ki so bili 
prebežniki, izgnanci, odpadniki od Boga, od Izvora in so pričeli ustvarjati svojo civilizacijo. 
In iz tegá so pričeli polzeti in ustvarjati novo in novo. In težina se je vedno bolj krepila. In zato 
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so polzeli po nivojih, po prostorih in po časih tako daleč, dokler jim Nekdo ni ustvaril 
vnovične poti, možnosti preoblikovanja. 
 
Zadnji njihovi kreatorji ali tisti, ki so bili zemeljski, so bili predvsem za svet smrtnosti. 
Telesa preoblikovanja, bi lahko dejal. Oni so bili tisti, ki so se podajali za to, da bi veličastno 
izživeli ali postavili razkroj, ga pretočili in se rešili iz nekega vmesnega ciklusa. 
 
Ne Bom dejal, da so vsi uspeli in so vsi uspešni! So pa posamezniki, ki se intenzivno gradijo in 
bodo zagotovo in so mnogi tudi prehiteli v gradnji, kljub temú, da so zemeljski, prehiteli tiste, 
ki so nebeški, ker so pozabili na sebe in na svoj notranji jaz in obraz. 
Veste pa, da ni pomembno iz kod kdo prehaja. Pomembno je, kaj čuti in kako se v fizičnemu 
življenju postavlja, obstaja in pretaka. To je tisto najbolj bistveno in najbolj pomembno. 
 
Jasara. Kar izvolijo, vprašajte naprej. 
 
»Na kakšen način se lahko tisti, ki ne želimo vstopati v sistem, izognemo vedno večjemo 
pogojevanju z izkazovanjem določenih listin v vsakdanjem življenju?« 
 
Morate vedeti, da mnogi se bodo poskušali posluževati sistema poneverb. Sistema 
kupovanja določenih listin. Sistema, kjer bodo hoteli narediti ovinke. 
Vendar, saj veste, vsak sistem je potrebno zgraditi in ga dodelati in preoblikovati. 
 
Vendar, če bo zadostna masa ljudi, ki ne bo hotela podpreti ujetost, suženjstvo, diktaturo, 
ubijanje, nadzorovanje in vse, kar ni naravno, kar ni v simbiozi z naravo, z življenjem, z 
Izvorom, z Bogom, z vami, z ljubeznijo, se pravi, je ta masa lahko tako močna, da zaustavi 
nasprotujoči se del. 
 
Tukaj izživljate namreč skupinsko karmo. Karmo, ki ali na, v kateri ali na kateri postavljajo 
svoja preoblikovanja vsi tisti, ki so nekoč zaspali, ki so nekoč prespali, ki nekoč niso verjeli, 
ki nekoč niso sprejeli. Kateri nekoč niso hoteli sprejeti, verjeti in so preprosto vstopili v ta 
nadzor. 
 
Tako kot so skozi zgodovino, predno je bil ustvarjen planet Zemlja, je padel drugi planet, 
predzadnji planet, na katerem ste živeli, soustvarjali, so prav tisti posamezniki, ki so že tedaj 
sprejeli in verjeli, da bo družba za njih poskrbela, ISTE duše, brez razmišljanja, pristopajo, 
zaupajo, verujejo, verjamejo, sprejemajo, podpirajo in se pretakajo po temu sistemu. 
Zato prav lahko vidite, če opazujete, kako nekatere posameznike dobesedno zagrabi energija 
in jih postavi na tisto stran, kjer je bila njihova zgodovina. Saj so skozi zgodovino dejansko 
naredili vse tisto, kar so že naredili in samo ponavljajo in obnavljajo, nadgrajujejo, se 
prebujajo ali pa nazadujejo. 
 
Kako se izviti iz sistema? Zelo preprosto! 
Masa mora obstati.  
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Torej, v sistemu se bo zgodil pok. Padli boste na sistem, ki bo hotel imeti tempirane, 
čipirane robote, otopele zombije, otopelo ljudstvo, ki bo samo na program. Torej, na 
poskok, na pogon. 
 
Zopet drugi, če bo masa obstala in boste zmogli obdržati vse skupaj, boste imeli svoj 
sistem. Lahko boste ustvarili sistem za čipirane in sistem za nečipirane, vendar le, če se 
boste ZEDINILI.  
To pomeni, da bodo, v kasnejšemu času, seveda, če boste zopet imeli maso, dobili tako, da 
bo letalska družba za ene in letalska družba za druge. Bo plačljivo sredstvo za ene, bo 
plačljivo sredstvo za druge.  
 
In če boste uspeli stati in ne kloniti sistemu, boste ustvarili svoj sistem, boste ustvarili 
svoje komune, boste ustvarili svoja, svoja mesta, boste dejansko lahko imeli priložnost 
opazovati, kako sistem pada. 
 
Če pa boste v sistem dajali svoja življenja ali prestopali zato, ker tako mora biti, zato, ker so 
se nekateri v vrhu odločili, da boste vi postali njihova hrana, zato, ker so se nekateri odločili, 
da je to dobro za vas in niso iskreni do vas, pa pač polzite lahko na drugo stran. 
 
Morate biti pozorni!  
Zaradi sodobnega cepiva nastajajo strdki, tromboza. Nastajajo težave zaradi pljuč!  
Zato mnoge letalske družbe ne bodo hotele prevzemati več rizika, da se bodo cepljeni 
lahko spravili na avion, ker se bodo bali, da se ne boste živi pretočili na drugi kraj. 
Zato bodo nekatere družbe, letalske družbe, se ustvarile kot svoje družbe. A na koncu bo 
nastala vojna med eno družbo, ki bo robotizirana in med drugo družbo, ki ne bo 
robotizirana.  
 
Poglejmo plus in poglejmo minus! 
Plus je, da leva stran, ki bo na strani sistema, ne bo zmogla razmišljati sama, predvsem pa, 
da ne bo živela dolgo. Kajti, njihov imunski sistem je tisti, ki jim bo dal vedeti, kako dolgo 
bo njihovo življenje. Zato je potrebno delati na imunskemu sistemu! Ker, ko bo imunski 
sistem prehitel sam sebe, ne bo več zmogel zaščititi telesa, ker bo delal tako kot v 
preobratih ali v visokih turbulencah, v visokemu obratu in bo uničil sam sebe. 
 
Zato je potrebno, tisti, ki so cepljeni, delati na energijah, na umirjenosti, da vlečete 
energijo in zadržujete energijo nazaj, da ne teče v prekomerni meri, ampak jo zmorete 
nadzorovati, dokler vam bodo, pač, pustili v sistemu, da jo boste lahko nadzorovali. 
 
Neko obdobje znate še imeti utrinek ali špranjo, da boste potovali ali da boste odpotovali. 
A ne za dolgo! 
 
Kajti, bodite pozorni in budni!  
Ko bo TUJA vojska pristopala med vas in OSTAJALA pri vas, je samo še vprašanje časa, kdaj 
bo nasilno pristopala do vas!  
 
Bodite budni! Opazujte in se odzivajte! 
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Vendar, ne vzemite vse tako striktno, da so zakoni častni in veličastni!  
Ko se zavedate, da se sodstvo ali vrh od vsegá ne odziva na vas, se je potrebno globoko 
vprašati, v kakšnemu času živite in kam pluje ta čas za vas! 
 
Takrat je edina priložnost in možnost, da vsak posameznik prevzame vajeti v svoje roke in 
se samooskrbno odzove, se prične povezovati v skupnosti, ki je enako misleča, da dobite 
na podpori, na moči, na simbiozi. In tako obstojite tudi v najvišjemu in najtežjemu viharju. 
 
Ampak, če boste kot masa budni, boste lahko vplivali na tok potovanja.  
Kajti, nove listine, novi dokumenti, ki jih mnogi sprejemajo s takšnim veselim navdihom, 
da se bodo lahko premikali iz kraja v kraj, da bodo lahko kupovali hrano, da bodo lahko 
pristopali na bančni sistem, da bodo lahko vse tisto, kar drugi ne bodo smeli, se bodo 
kmalu pod nosom obrisali za vse, kar so imeli.  
 
Zakaj? 
Ker v tistemu trenutku niste več samostojna enota, niste več človek.  
 
Prvič: postali ste robot, katerega se boste zavedali v nekaj daljših tednih. Kajti sistem se bo 
aktiviral. 
Drugo: pričeli boste imeti ogromno nemirnega spanja. 
Tretje: ne boste se več regenerirali, kajti sistem telesa ne bo več funkcioniral z vami, ker 
ste ločeni – duša, eterično telo, fizično telo. Misel. Čut. Vse bo na svojih nitih, kot 
odmaknjeno vse drug od drugega.  
Zato je zelo intenziven tok dela na sebi in držanja energije na svoji strani za vas izjemnega 
pomena! 
 
Kot zadnje, najbolj pomembno pa je, da ste budni in da se ne podpirate v tem, da pošiljate 
pozitivne energije drug drugemu, ki si upajo stopiti, se izraziti. Lahko bi dejal, da je to tako, 
kot bi v puščavo vrgli droben delček peska. Ali to spremeni puščavo? Navidezno ne! 
Kaj bi bilo, če bi vsi pošiljali samo pesek v puščavo? Puščava bi bila še vedno puščava!  
 
Torej, vaša naloga ni metati pozitivne energije! Vaša naloga je stati za ljudmi, ki so enako 
misleči kot ste vi. 
 
Le tako boste lahko spremenili tok. Drugače ne boste več človek. Drugače boste postali 
robot, postali boste hrana za tiste, ki se bodo hranili iz vaših trupel. Kajti, množična poguba 
ljudi bo prinašala množično meso, s katerim vas bodo hranili. 
Ko boste roboti, ne boste niti več imeli izbire! Izbiranja, kaj boste jedli, ker vam bodo 
prinašali človeško hrano in postali boste krvosesi, postali boste človek človeka jesti. Postali 
boste več, kot si sploh upate misliti!  
In ko vas bodo hranili s človeškim mesom, hrano, boste pričeli jesti tudi svoje otroke, ker 
vas bodo tako gnali! Pričeli boste jesti drug drugega, ker boste lačni.  
 
Zato, verjemite, ne glede na to, kaj vi mislite, da boste imeli hrane, jo ne boste imeli! Zakaj 
že?  
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Ker se bo in se je in se že ustavlja industrija, ustavlja predelava hrane, ustavlja dovoz 
hrane!  
Ustavlja vse, ker se ljudje več ne odzivajo in niste več v simbiozi poslovnega dela in življenja.  
 
Gospodarstvo se je ustavilo!  
Hočeš nočeš, videti ali sprejeti – samo poglejte, koliko delovnih mest se je spraznilo, koliko 
delovnih mest se je ustavilo, koliko lakote že vlada!  
In vi mislite, da če boste podpirali sistem in boste mahali z neko zeleno knjižico okoli, da 
vam bo lažje, še težje vam bo! Ker boste v enakemu žaklju kot vsi ostali. Ravno tako boste 
imeli telo, ki ga boste morali nahraniti. Ravno tako boste čutili primanjkljaj bližine in 
topline. Verjemite! 
 
Kako spremeniti? 
Ostanite zvesti sebi. In naj vam politika ne govori, kaj je dobro za vas! Zato imate 
zdravnike, ki vas podpirajo. Ne sicer vsi! Ampak, imate ljudi, ki so v stroki, ki vedo, kaj je 
dobro za telo in kaj ne. 
 
NAJBOLJŠI pokazatelj pa ste vi sami, ko skrbite za svoje telo s hrano, s športom, z energijo, 
z ljubeznijo, z mislijo, s tem, da sebe pocrkljate. To je tisto, na kar bodite pozorni! 
 
In poslušajte izključno sebe. In če boste poslušali sebe, boste zmagoslavno vzdignili roko. 
Boste šli tudi mimo sistema, ker se bodo vedno pojavile priložnosti in možnosti, da boste 
lahko odvijugali.  
 
Ampak, morda bo prišlo obdobje, v kateremu se boste morali odmakniti za kakšen čas in 
počakati, da se odvije, kar se bo odvilo.  
 
Vendar, podprite ljudi! Ne s pozitivnimi mislimi, ampak z dejanji! 
Če boste lačni in boste samo slikali in mislili v glavi, da boste jedli dobro hrano, če jo ne boste 
vnesli fizično v telo, ne boste imeli nič sitosti. Razen, da vas kakšna Energija ali milostno Bitje 
nahrani kot dušo s posebno eterično ali energetsko hrano, ki jo sprejme kot navidezno 
hostijo ona in skozi to nahrani fizično telo. 
 
Kar vprašajte naprej. Izvolijo. 
 
»Kaj lahko posameznik naredi, da v nekem trenutku na shodih, zaradi prevelike jeze, ne bi 
prišlo do nasilja?« 
 
Najbolj pohleven narod na planetu Zemlja ste vi, Slovenci. To je to! To je dejstvo! 
Toliko potrpežljivosti, toliko strpnosti, toliko zadrževanja jeze in vsegá imate v sebi, da Me 
resnično stisne v srcu in v duši, ker človek kot posameznik močno trpi.  
 
Vsekakor bo prišlo do strelov. Vsekakor bo prišlo do ubojev. Vsekakor bo prišlo do 
napadov.  
Ampak, med vsemi vami, se bo nekako »pogužval«, kako naj prevedem?, skril, zakril 
izdajalec, ki ga bodo poslali od vrha navzdol in bo nekako tisti, ki bo naredil zlo.  
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To so plačanci, ki vam bodo naredili slabo. Ampak samo za to, da bodo imeli drugi izgovor 
napasti vse tiste, ki so se prišli izražati. 
 
Če bi vaše vodstvo dali v, na primer Francijo ali Francoze k vam, verjemite, vašega 
parlamenta ne bi več bilo, kaj šele vaših ljudi! Tako to je! To je temperamenten narod! In še 
veliko takih narodov je! 
 
Vendar, v slovenskemu narodu pa se kopiči ta jeza. In ko bo ta jeza, nemoč, obup, 
sovraštvo in upor, hkrati s svobodo, prišel na površje, verjemite, se boste združili, se boste 
pridružili in udarili drugače, vas bodo izbrisali. 
 
Kajti, ugasnili vas bodo! Tako kot hočejo ugasniti vašo državo!  
Država se namreč vodi kot podjetje. In vse je pripravljeno. In vse je razdeljeno, da ne bo 
več slovenskega naroda, da ne bo več slovenskega govora, da ne bo več slovenske zemlje.  
 
In dragi moji, pomnite in zapomnite si, globoko v sebi – NJIHOV NAMEN JE ODVZETI 
LASTNIŠTVO VSEGÁ, KAR STE USTVARILI IN IMATE SKOZI GENERACIJE. 
 
Čipirani ljudje, sprejmite ali ne, pričnite iskati rešitve, pričnite gledati in biti pozorni, kajti 
skozi čip postanete program, postanete njihova last.  
In vse, kar ste vi, vse, kar imate kot premoženje, postane last tistega računalniškega 
sistema, ki vam je dal špiklo v vašo ramo. 
 
Iščite po zakonu! Iščite in raziskujte, da ne boste čez noč ostali brez vsegá! 
Mnogi bi vam privoščili! Jaz vam te bolečine ne privoščim! Zato vam svetujem – bodite 
pozorni: namen sveta je vas RAZLASTNINITI. In ko ste njihova last, je tudi vse, kar je bančni 
sistem, vse, kar je zdravstveni sistem, vse, kar je lastniški sistem, vse, kar je vašega, 
postane njihovo! 
Torej, niste več človek! In ne tretirajo vas več kot človeka, z lastno voljo, z lastno energijo.  
 
Zato pričnite raziskovati zakone. Berite. Iščite in se pripravite na to, da čim hitreje najdete 
rešitve, da se izvijete iz sistema. 
Imate še čas. In bodite budni!  
 
Vse, kar je povezano s sodobno tehnologijo – razmišljajte! Pogodbe, ki jih podpišete, kjer 
nihče ne odgovarja! Pogodbe za zdravje. Pogodbe za elektriko. Razmislite, kaj se skriva v 
ozadju! Pogodbe za to, da vam peljejo optične kable. Za vse, kar vam vsiljujejo, vas v 
ozadju RAZLASTNINIJO! 
 
Berite! Berite, če želite obdržati premoženja! Berite, dokler imate še čas in podpirajte ljudi, 
ki si upajo izraziti. Gre se za vaša življenja. Gre se za vaša potomstva. Gre se za vaše 
generacije. Gre se za to, kaj bo z vami! Na to bodite pozorni. 
 
Jasara. Kar vprašajte. Še eno vprašanje bi spustil skozi. Izvolijo. 
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»Ali lahko namesto svojih bližnjih, ki so se že cepili in ne sprejemajo vaše Besede, naredim 
tehniko ovoja, ki ste jo podali?« 
 
Vaše prvo vodilo in glavno vodilo je, ZAUPATI SEBI. Iz vsegá, kar je podanega vzemite tisto, 
kar vi čutite, da je za vas prav. Tako iz sistema ali iz Našega programa, iz Naše Besede. Ne 
rabite vzeti Naše Besede kot nekaj svetega. Nikakor! Naj vam bo le v razmislek. 
Vaša naloga pa naj bo RAZISKOVATI. Iščite, nabirajte informacije in SE PREPRIČAJTE! Kajti, 
to je pot resnice in vaše resnice. 
 
Vsekakor vi tehniko lahko delate za sebe. Najmočnejša pa je, če jo delajo tisti, ki so se 
cepili, tisti, ki imajo že to zmes v sebi. 
 
Poskušajte morda posameznika spraviti v stanje kot odmaknjenega in poskušajte narediti, 
ampak boste videli, kako se boste počutili.  
V primeru, da se boste počutili slabo, takoj prenehajte delati tehniko. Naj jo dela vsak 
posameznik! Na to bodite pozorni! 
 
Če boste delali za drugega, dajte vmes zlati listič ali svojo življenjsko energijo kot blokado, 
kot varovalo. Ali se dajte v jajc. Ali se vlijte v živo spiralo, ki se giba okoli vas, da odbija, kar 
ni vašega, da ne vstopa kaj v vas. Na to bodite pozorni! 
In takrat pričnite delati kot, da gledate nekoga in poskušajte narediti tehniko. 
 
V primeru, da boste čutili, da se ne počutite dobro, PRENEHAJTE z vsem in samo SPUSTITE 
ZLATI LISTIČ SKOZI SEBE, da izpodrinete vse, kot bi stalili in sprostili vse, kar je tujega, da 
odrine in odide od vas. Na to bodite pozorni! 
 
Vsekakor pa, vaša največja moč je: vi sami. Na to bodite pozorni! 
 
Jaz bi vam za konec dejal: 
Morda bo marsikdo dejal, da Smo črnogledi. Jaz Bom dejal, to je vaše realno stanje, 
trenutno stanje RESNICE, KI SE NE SLEPI, ki si ne zatiska oči.  
 
Zato lahko v temu času delate hitrejše korake, če vidite resnico in ji zrete v oči. Takrat 
lahko poskrbite za sebe. In temu se pravi budno stanje. Temu se pravi – rešiti sam sebe in 
svet okoli sebe. 
 
Tako, da, preprosto si upajte in zaupajte. In veliko bodite v naravi. Veliko obračajte svojo 
življenjsko energijo. Veliko vdihavajte lila energijo. Lila energija je energija Ljubezni.  
Morda poskušajte sebe vliti ali potopiti v to energijo in drugi ali pri drugih se bo pričel lahko 
odvijati prebujevalni proces lila energije. 
 
Lila energija je Energija Ljubezni, energija Spoštljivosti, Energija Modrosti, Energija 
plemenitosti, potrpežljivosti, pripadnosti in strpnosti. 
Tako, da, vzemite si čas za sebe in ne razpršujte energije na druge, ampak jo uporabite za 
sebe. Boste videli, da zna biti tudi vsak dan čaroben dan. 
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Jaz pa se Bom postopoma poslovil in vam želim še naprej en lep in srčen dan. 
Lepo, lepo pozdravljeni. 
 
 
 


