
 
 

 1 

POPOTNICA 
Vodi: gdč. Lana Praner z Gospodi, 18. 12. 2021 
 
Najprej iskreno in toplo pozdravljeni vsi tisti, ki ste si želeli vzeti čas za Nas, za vse Tiste 
Popotnike, ki so v prehajajoči sferi in prostoru. Hkrati srčna zahvala vsem Tistim, ki so se v 
različnih duhovnih sferah, kompaktnih sferah, različnih dimenzijah in prostorih, časih in 
zavedanjih, spominih in različnih davnin, vsega celostnega zmogli odzvati, želeli odzvati in 
predvsem sodelovati v enemu izmed popolnih predavanj, razkritij in odkritij, kjer vam Bomo 
znova natrosili ščepec popotnice in modrosti. 
 

Danes Meni pripada ta čast. Jorgovanski Vladni mož, tako Mi 
pravijo ali opevajo. 
Pripada Mi ta čast razkrivanja in odkrivanja najlepših in 
najmogočnejših Besed, vaših zmagoslavnih Besed, ki jih boste 
še kako zelo dobro razumeli. 
 

 
V današnjemu času Smo vpeti v to Telo, kjer Smo tik nad Njo, pred Njo, ob Njej in vse 
naokoli, da zmoremo se povezovati, predvsem pa sodelovati. 
Tako kot vedno znova radi podajamo med vas različna Razkritja, različne Besede, skrivnosti in 
hkrati upamo, da Bomo zmogli v vsej tej veličini tematike, ki smo si jo izbrali prav posebej za 
vas, prevajati tako, da bo vsekakor vse teklo tako, kot si želimo prav vsi. Da bo v temu 
zaključnemu času še kako lepa popotnica. 
Lepo pozdravljeni. 
 
Popotnica je ena izmed nosilnih misli, Besed, ki bo, vsekakor, še kako na mestu ob 
različnemu ali ob različnih zaključkih, mišljenjih in pogledih.  
Prav v temu času se vam znova zaključuje koledarsko leto – leto popolnosti, leto vaših težkih 
razkrivanj in odkrivanj. Za marsikoga pa preprostega veselja in radosti.  
Ampak, vedno znova, ob vsakršnemu zaključku zmoremo vedno pregledovati, tako kot vi, ko 
pogledate na leto nazaj, tako tudi Mi, ko pogledamo za vse vas. 
 
Vendar, danes Bomo, prav na področju Razkrivanja morda vam dali največjo zeleno luč 
zmage vašega bremena, a hkrati vaše popolne zmage. 
 
Morda se niste nikoli niti povprašali o tem, kaj so vam dali kot krono na »i«? Kaj so vam dali v 
vaš nahrbtnik, ko so vas prvič nazvali ali poimenovali? 
Prav to je tisto, kar je najmočnejša popotnica in hkrati zaključna plast vsegá, kar vas bo 
osupnila. 
 
Skozi življenje se vedno znova pretakate, razmišljate, podajate. Vedno znova iščete in se 
sprašujete: »Le zakaj sem tukaj, kjer sem? Le kaj je moja misija? Le kaj je moje središče? Le 
kaj je tisto nekaj, zaradi česar sem in ki mi je pot do krone ali pike na »i«?, kot se Bom malce 
pošalil. 
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V VSAKEM IMENU SE V CELOTI RAZKRIVA VAŠA POPOTNICA 
 
Vedno znova se skozi življenje imenujete, nazivate, kličete, dajete različna imenovanja, a 
hkrati prav to seže v vašo skrito moč vašega sodelovanja. 
 
Zakaj sodelovanja? 
Ker niti v telesu, niti okoli njega, niti nad njim, niti pod njim niste nikoli sami. Vendar, le eno 
imate fizično telo. Tisto, katerega ste, so ali morda še bodo poimenovali. 
 
Ob rojstvu, ko se rodite, vam dajo ime. Ime lahko nosite, ali pa ne, zavisi od posameznika. 
Vendar, čisto vsako ime vam v celoti razkriva vašo ciljno točko, vašo popotnico.  
Ste se kdaj morda povprašali, kaj se skriva v imenu ali imenovanju? 
 
Če boste dobro razčlenili svoje ime – ime, ki ga, pač, dajete ali darujete, tako svojemu 
otroku ali sami sebi, svojim znancem, živalim ali komur koli, vam daje vse, kar morate vedeti. 
Točno vam razkrije ali vlito in zakrito skriva vašo pot, smer in ciljno točko. 
 
Zakaj ciljno točko? 
Zato, ker je točno v vašemu imenu skrito vse, kar in na kar se bo vezalo vaše življenje. 
 
Morda ste se kdaj povprašali ali zamislili, kako se počutite v svojemu imenu? Kako vam 
nekako pristoji vaše ime? Se počutite v imenu dobro ali slabo? Ste se morda kdaj povprašali, 
zakaj ena črka, en znak v imenu lahko spremeni vašo pot? 
 
Vsi vi veste, da s spremembo imena, imenovanja spremenite zgodovino. Prihajate zaradi 
njega v različna zgodovinska obdobja, v katerih ste imeli, ali izpeljanko vašega celostnega 
imena ali pa nekaj, kar se vije na to imenovanje. 
 
REBUS NAŠEGA CILJNEGA POPOTOVANJA 
 
Vendar, Mi ne Bomo razkrivali tisto, kar se skriva v ozadju zgodovine, Mi vam bodo razkrili 
rebus vašega ciljnega popotovanja. 
 
Vedno znova se vsi sprašujete, zakaj je takšna moja pot? In kaj je v tvojemu imenu takšnega 
ali tistega nečesa, da se zmorem dokopati do svojega miru? 
 
Zelo preprosto! 
Če boste kdaj koli se samo ozrli vase ali pa morda, kako pravzaprav izbrati pravo ime za 
nekoga, boste povezali duhovni svet s fizičnim svetom, z razsvetljenjem in odprtjem. 
Vse to je celostno v eni popotnici. 
 
Ko se vi želite imenovati ali pa so vas imenovali, bolj Bomo šli na to, kar vi že nosite, so si 
starši vedno znova izbrali ime ali imenovanje, ki vam ga je duhovni svet ali jim ga je 
duhovni svet prinesel pred njihovo obličje. 
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Če izhajamo iz dejstva, da telo ne misli sámo, da je v telesu možgan in v možganu 
možganska energija ali duša, če izhajamo iz dejstva, da je mali možgan kot podzavestni 
možgan in češarika duša možgana, si lahko mislite, kakšna celostna podoba je samo v 
grobem v postavitvi vašega glavnega možgana. 
In oni so tisti, ki podajo na površje ime, ki ga potem prislonite na telo. To si pomnite in 
zapomnite! 
 
Ko se v telesu dobro počutite in se enakomerno zlivate z imenovanjem, ste radostni, ste 
harmonični, se radi predstavite, radi spregovorite, radi nikoli ne trpite. 
 
Če začutite samo osebo, žival ali rastlino, ko samo misel usmerite na to, da jo s srcem 
začutite in na to energijo, ki jo čutite, daste njegovo vizualno podobo, da ga v energiji 
vidite, kot bi ga z notranjimi očmi videli in na to podobo dodajate ime, se tako, kot bi se 
zložilo vse skupaj, kot bi se vrinilo vse skupaj, kot bi se dekodiralo ali aktiviralo, lahko 
dodaste njegovo usojeno pot. 
 
To pomeni, ko na takšno postavitev daste ime ali jih nekako iščete, ko jih sestavljate, v 
nekemu trenutku dobesedno začutite radost ali energijo svojega življenja. Takrat začutite 
mir in iskro radosti.  
In točno to ime ali imenovanje je točno tisto, kar je skrivnost vsegá, kar nosi vsak 
posameznik s seboj. 
 
Če uspete te tri plasti skupaj povezniti, se bo oseba, dojenček, živalica ali kdor koli, izjemno 
dobro počutil v svojemu imenovanju. V nasprotnemu primeru pa se samo v imenu skriva 
nekaj ali poimenovanju, kar je skrivnost največje skrivnosti. 
 
V starih časih so vedno v imena, kot v rebuse, skrivali moč, skrivali ključ. In ko vsi na 
planetu Zemlja iščete tisto nekaj, kaj je vaša moč, je moč skrito znotraj vas. 
Tako, kot so nekoč dejali: »Boga je potrebno skriti znotraj vas samih, da ga boste iskali in s 
tem v sebe zakopali.«  
 
Vaša božja poslanica ali kristal vsega navdiha pa se skriva znotraj vas samih, v imenovanju. 
Zgodovina je vedno skrivala vse adute v imenih. Zato nekatere davninske skupnosti Teme, zla 
ali Svetlobe, ljubezni ali vsegá, vedno skrivajo v rebusih vašega vsegá. 
Rebusi so ključi. Delčki so popotnice. 
 
IME JE NAJVEČJA MOČ, ENERGIJA, NAJVEČJI FOKUS NAŠEGA VSEGÁ 
 
In v teh velikih zaključkih boste dojeli, zakaj je ime največja moč, največja energija, največji 
fokus vašega vsegá. 
 
Podajali Bomo nekaj primerov zato, da boste lahko iz njih začutili, se zavedali in ozavestili. 
Pričel Bom prav pri Njej. 
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Njeno prvotno imenovanje je bilo, pred tem življenjem, STANISLAVA.  
Če bi jo imenovali kot Stanislava v temu času, bi izskočila iz kože. Tako nelagodno se počuti, 
ker je v Njenih očeh to preveč starinsko imenovanje. Ne počuti se v temu imenovanju 
najbolje. Zakaj? 
Ker prvobitno ime, v Onostranstvu, ni bilo niti malo izpeljanka iz tegá. 
 
STANISLAVA – poglejte to! STANI–SLAVA. Če malce zadihate s tem, skozi zgodovino, ime 
govori: STANI SLAVA. Razumete? 
V tej STANI in SLAVA govori Njena zgodovinska pot. Zgodovina, kjer je stala in imela slavo. 
To je bila Njena davninska pot. 
 
V temu življenju je Njeno poimenovanje, Bi dejal, rojstno poimenovanje, je bila le SLAVICA. 
Si predstavljate in zadihate?  
SLAVI – slávi, slaví, slaviti. SLAVI – in zopet se skriva: SLAVILO jo bo Nebo. Torej, Njena 
zaključna faza Njenega popotovanja je SLAVI, slaviti. Slaviti Nekoga ali nekaj. To je Njena 
moč. In v Njenemu imenovanju se točno vidi, da slavi Nekoga, ki ima Moč. Torej, Nekoga, 
ki je Bog. To je Njena popotnica. To je nekaj, kar je prišlo in prešlo iz predhodnega življenja 
v to pot. 
 
Torej, ime skriva nekaj, kamor Njo pelje pot. Pelje jo v to, da se bo slavilo. Slaviti pomeni, da 
lahko slavite in častite. Zato je Ona znotraj tako globoka, verna Bogu, Izvoru, Stvarniku 
Ljubezni. Ker slaviti je tisto, kar je skozi življenje Njena moč, Njena pripadnost in Njena 
zmaga. Hkrati pa v življenju kasneje, se bo slavilo prav Njo. 
 
V imenu namreč lahko prenesete popolno razkritje, kaj in kako morate delati v temu 
življenju, da boste izpolnjevali ali pa sledili tej poti in na koncu imeli silno, kratko ali sladko 
krono tistega nečesa ali časti. 
 
To pomeni, da Njena popotnica Njenega izoblikovanja govori o tem, da mora v življenju ali 
da bi morala, kar je, vsekakor, tudi izpolnjevala, bila pripadna nečemu, kar je Izvor. Zato 
Ona v Zemlji časti, v Ozvezdju pa slavi.  
Torej, rebusi, izpeljanke. 
 
In ko zadihate z nečem, boste dojeli moč vsakega imena ali skrivnost kot popotnico.  
 
Če pogledamo Njo kot malo SLAVICO, se Ona v temu imenovanju nikakor ni počutila dobro. 
Počutila se je slabo. Zakaj? 
 
Zelo preprosto, ker Ona ne želi slave! Zakaj ne želi slave? 
Slaviti in častiti, skozi zgodovino, je pomenilo Njeno smrt, Njen uboj, v nadaljnjemu toku tega 
življenja pa trdo pot. Torej, zato je hrepenela po preimenovanju. In to je tisto nekaj, kjer se 
skriva največja moč. 
 
V vmesnemu imenovanju časa Njene življenjske zgodbe, v katero se ne Bom globoko 
poglabljal, ampak, Nekdo jo je poimenoval. Tako kot bi dejali: Nekdo živo zemeljski Ji je izbral 
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ime. V najtežjemu obdobju ali zaključnemu obdobju, ko je zapuščala in vstopala v 
polnoletnost in polno zbranost.  
 
Točno za 18. leto je postala RIJA. RIA. Zopet se v imenovanju skriva rebus RI-JR. Iščite sami, 
kaj to pomeni. Ampak, preprosto je to nekaj, kar so imenovali Boga. Boga že v času 
egipčanskega življenja. 
V temu imenovanju, nevede in nehote, je zopet SLAVA. Je zopet moč. Je zopet trpljenje. In 
zopet uboj. 
Torej, vede ali nevede se v imenovanju skriva zopet popotnica.  
 
In v Njenemu mladostnemu obdobju je Nekdo, ne Bom ga razkrival še kdo, ponoči mesec dni 
prihajal pred Njo in jo ves čas budil in jo častil. LANA, LANA PRANER, PRŰNERJEVA 
GÓSPODA. LANA. Po enemu mesecu nenehnega bujenja, nenehnega govorjenja je končno 
popustila in pristala na to.  
LA–NA, LA– NI, LAN je življenje, a hkrati moč, da lanskega obdobja ali leta pred tem, vedno 
znova pridete na prvotno imenovanje. Torej, kot v nekemu razkritju in odkrivanju, boste 
počasi dojeli rebuse svojega popotništva. Vaša popotnica je vaša zmaga. 
 
ČRKE V NAŠEM IMENU SMO MI SAMI 
 
Črke v vašemu imenu, ne priimku, ampak IMENU, ste vi sami.  
Priimki se vežejo na družinsko deblo, je družina, je generacija, je nepomembno. Tam je 
skupinska karma, tam je družinska karma! To je nepomembno! 
Ta trenutek ste samo vi. 
 
V zaključnemu stanju zaključkov ste vedno pozvani samo vi, po vašemu imenovanju. In 
zasnovnik, in zasnovnik se naziva točno tako kot se naziva vaše telo. Zato je vedno 
simpatično, ko kdorkoli iz duhovnega sveta pride do vas, pride med vas, vas pozove po 
vašemu imenovanju, se vi takoj odzovete. Odzove se zadnje živeči. To je zasnovnik, ki 
podobo telesa ima. 
 
 
PRIMER: KAJ SE SKRIVA KOT POPOTNICA V IMENU MOJCA 
 
Ste se kdaj povprašali, na primer, v imenu MOJCA, kaj se skriva kot popotnica?  
MOJ, MOJ pomeni, da se v življenju vedno postavite tako, da ste sama za sebe dovolj. 
MOJ. Hkrati pa se boste skozi življenje vedno znova soočali, kdo vam bo nekaj jemal in 
vedno znova se boste morali boriti, da je to MOJE. Postavljali si boste trden steber in trdno 
hrbtenico. MOJA je beseda! MOJ je steber. MOJE je življenje. In v imenu MOJ – CA se 
skriva vaše trpljenje. 
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PRIMER: KAJ SE SKRIVA KOT POPOTNICA V IMENU MIRKO 
 
Skozi besedo, na primer, MIRKO pomeni, da se v imenu MIR–KO, skriva MIR.  
Vaša popotnica vašega življenja je, da skozi celo življenje skrbite za svoj MIR – mir v sebi, 
mir okoli sebe. Torej, če uspete postaviti MIR skozi svoje življenje, boste v končni točki 
zmogli, skozi to, izpeljati svojo pot.  
 
PRIMER: KAJ SE SKRIVA KOT POPOTNICA V IMENU MAJA 
 
Na primer: izberemo novo imenovanje. Na primer MAJA. MA-JA, MAJ.  
V imenu MAJA ali MAJ se skriva marsikaj. Govori o prelomnemu obdobju meseca maja. 
Vse prelomnice se odvijajo v maju. Hkrati pa se skozi to skriva stara civilizacija Majev. 
 
Torej, vaša popotnica je, da spremljate svoje življenje skozi to, kako teče v času maja, kjer 
je vedno znova vaše tehtanje, vaše prelomnice, vaše smeri, ki se navezujejo na staro 
populacijo starih Majev. 
Torej, skozi življenje boste ves čas iskali neko zgodovino, neko vez. 
 
PRIMER: KAJ SE SKRIVA KOT POPOTNICA V IMENU ATLANTIDA, POMEN ČRKE »C« V 
IMENOVANJU 
 
Skozi imenovanje, na primer ATLANTIDA, ATLAND, ATLAN se imenuje točno staro mesto, 
glavno mesto Atlantide. In v tujih imenih imate večkrat zakrito to zgodovino. 
 
Vsako imenovanje – bodite pozorni, vi Slovenci imate slovenski jezik. Zato se mnogokrat 
skriva v vašemu imenovanju črka »C« kot popotnica. 
 
»C« kot starodavna Atlantidska beseda govori, DA BO. In tako, kot bi dejal, -CA, -CI ali –CU, 
tako se je stara zgodovina vedno imenovala ali govorila, da je bila kot preteklost, sedanjost 
ali prihodnost, zavisi od končnice. 
 
Zato se mnogokrat v imenovanju lahko zakriva točno vaša popotnica v temu smislu, da 
boste točno videli, kaj je in kaj bo vaša pot. 
 
Če se boste vi v življenju držali tistega, kar imate v imenu skritega, ste zmagali! Zakaj? 
Takrat se vi povezujete s srcem in s svojo harmonijo. Takrat je nad vami odprto Nebo in ne 
bo trpelo telo. Ste razumeli? 
 
Ko se držite tiste niti, tiste popotnice, ki jo imate kot zakrito v imenu, je nad vami odprto 
Nebo. Zakaj? 
Ker je to pot po Usodi! Usoda pa je pot Neba. Nebo pa se drži dogovora, ki ste ga sklenili, 
predno ste v zemeljski eter stopili. 
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In ob vsakem zaključku, tako koledarskega leta, kot prelomnega leta, kot življenjskega leta, 
kot morda, ko odidete, ali odhajate ali zapuščate telo, imate vedno znova pregled iz strani 
Neba, kako je šlo skozi telo. 
 
PRIMER: KAJ SE SKRIVA KOT POPOTNICA V IMENU JANA 
 
V teh smereh, na primer, kot JANA – JA, JA, JA govori o tem, da to imenovanje skriva veliko 
potrditev, da se boste borili za sebe in da boste vedno zmogli obdržati svoj steber in da bo 
vaša beseda mogla biti zadnja. Zato bo vedno potrdilna in vedno boste prestopali naprej.  
NA pomeni, da boste delili, NA – ponudili. 
 
V slovenskemu izrazoslovju je to zelo preprosto. Iz slovenskega, na primer v angleškega, pa 
morate samo zamenjati populacijo ali nacijo, ali pa vstopiti v njihov eter njihovega sveta. 
 
Torej, ker ste Slovenci, se Bom držal slovenskega porekla. 
 
Ko razčlenjujete svojo popotnico je najbolj enostavno, da jo ozavestite in razčlenite tako, 
da vse, kar vam pride na misel, iz izvlečka vašega imena, ga preprosto zapišite kot 
informacija, morda na list papirja ali pa globoko nad svoje telo. Ker točno to je vaša 
izstopnica. In točno to je vaša popotnica. 
 
Zakaj izstopnica in zakaj popotnica? 
Ker se vsi dogodki v vašemu življenju stekajo točno tako, da boste zmogli na koncu 
zmagoslavno vzdigniti rokó, da ste na koncu sveta, časa ali prostora, izpeljali točno svojo 
začrtano pot. 
 
Ste se kdaj povprašali, kako se držati, na primer, MIRU? MIR, ki se skriva v MIR-kotu. Mir 
pomeni MIR znotraj sebe. Vse je potrebno delati tako, da ohranjate MIR v sebi. S tem ga 
oddajate okoli sebe.  
Vsi dogodki vas bodo tako kot pljuskali sem in tja, da vas bodo spravljali iz tira. In vaša 
naloga je, s takšnim izpeljanko ali s takšnim imenovanjem, da v življenju tlakujete vse, da 
bo mir okoli vas. 
 
PRIMER: KAJ SE SKRIVA KOT POPOTNICA V IMENU VAL 
 
Na primer ime VAL. Krasno imenovanje!  
Pomeni, da bo vse razburkano. Da bodo vaši dogodki leteli tako v Nebo, kot tudi v telo in 
vas bo življenje premetavalo sem in tja.  
Bo valovito, ampak na koncu boste obdržali veliko igrivosti, veliko radosti. Veliko boste 
brusili ljudi. Kot val brusi skale, boste vi brusili ljudi. In veliko ljudi boste odgnali od proč, 
jim postavljali mejo, ker ste tako kot val, ki je neukrotljiv in nezlomljiv.  
Torej, točno vidite, kje je vaša usoda in vaša pot. Kje je vaša smer in vse najlepše. 
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PRIMER: KAJ SE SKRIVA KOT POPOTNICA V IMENU ANAJA 
 
Na primer ime ali imenovanje ANAJA je izjemno ime. A hkrati razkriva sledeče: A-NAJ-JA. 
Torej A, kjer se vprašate, hm, kot bi se zrcalili vase, NAJ – naj naredim, naj postorim?, in 
hkrati dvomite skozi življenje vase.  
Torej, vaša pot v temu imenovanju bo vedno znova držati svoje vajeti, vedno znova vam 
govori zaključek v imenu -NA, da boste vedno nad drugimi ljudmi. NA to boste postavili, 
NA drugega boste usmerili, NA tretjega se boste morda oprli, usmerili ali kar koli drugega.  
 
Torej, vaše imenovanje govori, da boste v življenju med velikimi ljudmi in vedno se boste 
potihoma ozrli vase in imeli kot vprašanje za sebe in hkrati boste pokrivali druge. 
 
Takšni ljudje znajo biti dobri voditelji, ampak samo, če znajo razmišljanje in oziranje vase 
spraviti v zaključne faze, da bodo z drugimi ljudmi iskali harmonije. Tako bodo našli 
harmonijo prav vsi. 
 
Torej, poigravanje z vašo popotnico zna biti izjemna.  
In ne samo, da se vaša popotnica skriva znotraj imena, če ga morda v kakšnemu imenu ne 
najdete, premečite črke in boste našli prave smeri. V trenutku boste začutili vašo 
popotnico ali vaš nahrbtnik. 
 
Nahrbtnik pomeni, ne breme, ampak točko Neba, Usode, ki vam jo Svetloba Ljubezni poda. 
Točno tam, znotraj, če boste zmogli vijugati skozi to, se boste na koncu zmagoslavno ozrli v 
Nebo. 
 
Na koncu boste, kot ob zaključku vsegá obrnili v to, ali ste ustvarjali mir v vseh dogodkih, 
ali ste pluli skozi harmonijo življenja ali pa ste bili upornik, temperamentni, ste bili udarni z 
besedami in ste si ustvarjali in tlakovali drugačno pot. To je karma! 
 
TEHNIKA: KAKO SE POVEZATI S POPOTNICO V NAŠEM IMENU in PRITI DO SVOJE USOJENE 
ZAOBLJUBLJENE POPOTNICE (posnetek 42:30) 
 
Kako nekako izpeljati vse skupaj, da vam je lažje? Zelo preprosto! 
Ob zaključkih, kjer vi čutite, da se zaključuje neko obdobje – ni nujno, da je to obdobje 
koledarskega leta. Lahko je zaključek, kjer se zaključujejo veliki ciklusi vašega nekakšnega, 
tako polnoletnega obdobja ali različnega 30., 20., 40. ali katerega drugega obdobja, kjer vi 
začutite, da se karmično obdobje ali neki ciklusi na nekak približno 7, 10, 12, 13, zavisi od 
posameznika, nekaj let znova obrnejo ali iztečejo. 
 
Temu obdobju bi lahko dejali, da vas vedno znova Nekdo pretehta.  
In prav tedaj, ko človek prične iskati v duhovnemu svetu tisto Božjo pomoč, tisto Božjo 
Iskro, bi se moral obrniti na sebe in na svojo moč. Torej, najti v imenu glavno smer in 
vedno znova, na podlagi tiste izpeljanke se dvigniti nad telo in videti dogodke, kako jih 
soustvarjajo drugi. 
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In ko ste v najtežjih momentih najbolj kritičnega časa ali morda nekega zelo razburljivega 
ali razburkanega časa, kjer se počutite nemočne, obupane, žalostne, ujete ali morda v 
občutku krivde, se spomnite in opomnite vaše izpeljanke ali popotnice znotraj vašega 
imenovanja.  
Ko boste lebdeli nad svojim telesom, lahko tudi preko meditacije, preko glasbe, preko 
zvoka, preko vsegá, boste točno vedeli, kaj v dani situaciji prinaša svet okoli vas in kaj je 
vaša moč.  
 
Torej, če ste v najbolj razburkanemu obdobju, ki burka okoli vas, zmožni najti mir, ste 
zmagali med vsemi. Zakaj? 
Zato, ker v takšnemu obdobju takšnega časa dejansko veste, kako odreagirati, ohraniti mir, 
biti potrpežljiv, biti opazovalec. Takrat sami sebi najdete rešitev.  
 
Če vam je rešitev malce težje videna ali opažena, se v takšnemu obdobju preprosto obrnite 
v Nebo. Če vam je lažje, stopite ven, v naravo. Poglejte v trenutku navzgor, proti modrini 
neba. In modrina neba je aktivacijska energija vsegá. Je membrana časa in prostora.  
 
Ko pogledate navzgor, se vaše oko ujame v to nebeško modrino. Takrat nagonsko zaprete 
oko in misel usmerite v telo, v srce, v svoj čut, v svojo globino, v tisto večno energijo, ki 
vam prinaša zmago in odprtje. Pot domov je skozi srce. 
 
To pomeni, da boste takrat morda zaječali. Morda od radosti zajokali, ker se v tistemu 
trenutku, ko imate vi misel usmerjeno v telo, v srce, boste aktivirali zasnovnika.  
 
Takrat se skozi vas odpre svetlobni signal in steče skozi kronsko čakro, torej skozi telo, 
skozi kronsko čakro, skozi nebo in se odpre kot telo, kot cvet, kot steber, kot membrana. In 
takrat se ta signal lesketa okoli vsegá. Takrat do vas in do vašega srca prihaja milost od 
drugega Sveta. 
 
Ste kdaj pomislili, da imate toliko ljubezni znotraj sebe, da se zmorete dotakniti Neba? Ste 
kdaj pomislili, da ljubezen iz vas, za vas, lahko vas v večnosti pocrklja? Ste kdaj pomislili in 
začutili to neizmerno moč, ki se prelije v radost, v hvaležnost, v ponižnost? Ne v fanatizem, 
ampak v tisto ponižnost, kjer telo kar pade skupaj na tla, kjer bi se raztopili in bi poljubili 
tla.  
 
Točno ta občutek, ta vibracija je enakopravna popolnosti Boga, ko človek stopi in se zliva s 
to energija lesketa, se nad Nebom sveti vse od njega samega. Takrat postanete Luč. Takrat 
postanete Kristal. Takrat postanete ljubezen, lepota in vibracija. 
 
In ko se ta energija poveže s popotnico vašega imenovanja, ko to energijo zlijete ali 
začutite, kako se zliva preko vas nazaj, kot bi vas pokrila, se zliva do travnate površine. 
Mnogokrat bi zaznali, kot bi se hotela vlivati, razrezati ali taliti vse okoli vas. To je vaša 
zmaga! 
 
Takrat, ko začutite to stanje, ostanite v tej ponižnosti. Takrat ostajate ponižni, hvaležni.  
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Takrat misel usmerite v to, kaj nosi vaše telo? Vaše telo nosi popotnico v vašemu imenu.  
Takrat se povežite s to popotnico. In prišli boste do točke, kjer boste zaznali kot, da bi 
prišlo do povezave te energije, ki ste jo aktivirali znotraj sebe in Usode.  
Takrat boste začutili, kako eksplodira ta energija in se razlije, raztrešči, razprši na vse smeri 
vašega sveta. 
 
Takrat boste dobesedno čutili, kako imate moč nad vsako bilko, nad vsakim dihom, nad 
vsako energijo. Pa ne zato, da bi si jo podrejali, ampak zato, ker vas je ta energija, morda 
travnate bilke, drevesne bilke, česar koli, spustila v prostor njenega srca. 
 
Takrat se dogajajo čudeži. Takrat se vsaka takšna površina vsakega srca, vsake bilke, vsake 
kaplje, vsake kapljevine rose, vsega, kar je, se lahko obudi, prebudi in se čudeži zgodijo v vse 
smeri. 
 
Si predstavljate, kakšno veliko moč imate vi sami? Kakšno veliko popotnico nosite vi sami?  
 
Ko človek dojame, kaj je dal kot zaobljubo sam sebi, jo prenesel v fizično telo, zmorete 
imeti vedno adut, zmago in popolnost v sebi, za sebe, na sebi.  
 
Si predstavljate, kako fantastičen je občutek, ko se zmorete dokopati do tiste usojene 
zaobljubljene popotnice in jo, od trenutka zavedanja, postavljati, jo dobesedno gojiti in 
delati vse v smeri svoje rasti, boste dojeli zakaj je vse tako, kot je bilo. 
 
In ko se boste od trenutka prebuditve obrnili nazaj v življenjski čas, morda od otroških dni, 
boste točno videli, kako so vas dogodki, ljudje, različne situacije izoblikovale ali poskušale 
učiti točno to, kar nosite vi sami kot popotnico Usode, znotraj vašega rojstnega imena. 
 
PREIMENOVANJE SVOJEGA IMENA 
 
Nič ni napák, če se v nekemu obdobju preimenujete. Nič ni napák, če se v nekemu obdobju 
več ne počutite in zlivate s starim imenom. Nič narobe!  
Ker takrat vas zagotovo žene zgodovina naprej. Kajti, delate zaključke in iščete. Ko delate v 
rasti, se sestavljate. Zato ne poslušajte svetá okoli sebe, kakšno je njegovo mnenje za vas.  
 
Morda je prav to tisti ciklus, kjer se boste postavili, da se boste izoblikovali, da se boste 
zoperstavili in preoblikovali točno v to smer, ki ste si jo zadali. 
 
Sem prepričan, da v temu času vašega življenjskega časa, velikih prelomnic, kjer je človeštvo 
na rahlih tleh, ali kot človek obstati ali ne, vam svetujem, da iščete izpeljanke v svojih 
imenih. Poiščite jo! 
S tem se boste znali zoperstaviti različni situaciji. S tem boste dejansko videli vzrok 
zgodovine svojega časa. S tem boste dejansko pričeli kopati v svoj zapis svoje preteklosti in 
boste razumeli, zakaj so se dogodki zložili, kot so se zložili; zakaj so dogodki tekli, kot so 
tekli in zakaj ste danes na križpotju biti človek ali morda še kaj boljšega. 
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BITI ČLOVEK NI TAKO ENOSTAVNO 
 
Vsaka sprememba, vsaka sprememba je vedno za vsakega dobrodošla, pa ne glede na to, ali 
je v minus ali je v plus. Vedeti morate, da Zemlja pa ima svojo moč. 
 
Kje ima Zemlja svojo moč v vaši popotnici? Zelo elegantno se je skrila. Zelo elegantno vas 
je ovila. 
Nihče vas ni učil, nihče vas ni opomnil, nihče vas ni spomnil, nihče vas ni usmerjal in poskušal 
razumeti kot, tako kot generacija, tako kot skupnost, tako kot človečanstvo.  
Biti človek ni tako enostavno. Ker situacije, ki jih postavlja zemeljski svet kot karma, kot 
dogodki, ki spodnašajo popotnico v vašemu imenovanju, je točno tisto, kar na nek način 
gre z roko v roki in vas ustvarja kot mir. 
 
Bodite pozorni! Zelo enostavno je razumeti. 
Usodo sedaj poznate. Usodo ali vaša krona, ki jo nesete skozi življenje, a hkrati vaša smer 
in vaša zmagoslavna točka je tisto, kar se skriva v imenu vašega popotovanja. Zemlja pa 
vas bo gnala, vas pritiskala, vas izoblikovala. 
 
Zato bodite hvaležni Bogu Življenja. Bodite hvaležni Življenju samemu ali Zemlji, ne glede na 
to, kako je hudo. Ne glede na to, kako je v določenemu trenutku nekako prebujene bolečine, 
zlobe ali hudobe. 
Morda prav to potrebujete, da si boste izborili mesto za sebe v svojemu imenovanju. 
 
Ni vse vsem namenjeno! Niti, da dobijo informacije o tem, kaj nosijo v sebi kot bister 
Usode. In veste zakaj? 
Ne zato, ker bi bili slabi. Ne zato, ker si ne bi prislužili ali zaslužili. Nikakor ne! Ampak 
preprosto zato, ker niso prebujeni. In ker niso prebujeni, niso iskalci. Oni ne iščejo. Oni ne 
postavljajo. Oni ne sestavljajo. Oni preprosto samo gredo v točki, kot jo čutijo. 
 
TEHNIKA: OB ZAKLJUČKU LETA OZAVESTIMO VSE, KAR NAS MOTI (posnetek 1:00:05) 
 
Zato poskušajte v zaključnemu letu, v času, ko se zopet koledarsko leto približuje 
zaključku, ustaviti svoj korak. Stopite na svoj pedistal. Stopite na svoj stol. Stopite na 
najvišjo stopničko, na najvišji kotiček, na najvišjo skalco, na najvišjo škarpo in obstojite in 
zrite v daljavo. Zrite, kamor vam oko se zlije.  
 
Občudujte naravo. Občudujte vse in vsakogar. Prav poskušajte to narediti, ker to je nekaj 
izjemnega, kar rabi vsak. 
Morda stopite na pečino in se ozrite na lepoto vsegá.  
 
Zagotovo boste videli najprej mnogo, kar vas moti – morda hiše, morda avtomobili. Morda 
življenje. Morda situacije. Videli boste morda smeti, videli boste morda različne zlome, 
različne prelome. Ampak je dobro, da vidite! Ozavestite. In spomnite se. To je bila moja 
pot. V tej situaciji sem bil. Zakaj sem bil ali bila?  
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Dokler niste stopili na skalo, na kamen, na prečko, na kar koli in se dvignili nad situacijo. 
Morda dvignili nad mestom in pod seboj gledate mesto. 
 
Takrat, ko vas bo vse motilo, si pričnite prišepetavati: »To je nekaj, kar me moti!« Morda 
hrup avtomobila, morda smog, morda nesnaga, morda nekaj in si izluščite, kar vas moti. 
 
Konec leta je to izjemno pomembno, da ozavestite vse, kar vas moti.  
Takrat prične izgubljati vsa zbrana energija svojo moč. 
Kajti to izgleda tako, kot če mati pospravlja kupe igrač od svojih otrok, jih potisne na sredino 
sobe in iz nje pobira na eno stran dobre, na drugo slabe. Potem, v nekemu trenutku, vrže 
proč vse, kar je več neuporabnega in da v prostor za odpad. Kaj se zgodi? 
Zgodi se večji prostor. Zgodi se, da ima pred seboj uporabne stvari, uporabne igrače, ki bodo 
morda otrokom v zabavo, sprostitev in bodo njemu prišle še kako zelo prav. 
 
Enako je z dogodki, z življenjem. Zakaj je zelo pomembno, da ozavestite, kaj vas moti? Ker 
s tem ožigosate vse, kar je v prostoru motečega.  
 
TEHNIKA: PREGLED KOLEDARSKEGA LETA, LOČEVANJE DOGODKOV IN AKTIVIRANJE SVOJE 
MODROSTI (posnetek 01:04:07) 
 
Morate vedeti, da življenjski prostor je kot oder, na kateremu stojite, na kateremu živite, v 
kateremu soustvarjate svojo popotnico. Je oder, kot film, v kateremu ste. In si zapomnite! 
Nad vami so samo Luči. Luči, ki svetijo med ali nad ljudi. Nič drugega! 
 
Ste igralec v filmu svojega življenja. In ko preprosto začnete dojemati svet in ga pogledati iz 
takšnega zornega kota, boste kar naenkrat začutili praznino, neko čudno praznino, neko 
čudno tišino. Namreč, v takšnemu ozaveščanju se vaša energija prične pretakati nekam, na 
drugo stran membrane, časa in prostora. 
 
Ko začutite, kot da ste nekje, v nekemu čutenju drugje, kot da niste tukaj, boste začutili, 
kot da ste v nekemu vakuumu in vas hkrati vleče v neki prostor. Neki, navidezno neotipljivi 
prostor. 
 
Ko začutite takšno stanje, pomislite na tok vašega življenja, pomislite na tok leta, vseh 
vaših dogodkov. In znova bodo privreli, kot bi jih gledali od začetka meseca, do konca 
koledarskega leta. 
 
Zopet jih boste ločevali. Kar samo bo šlo na dobro, na slabo. In v nekemu trenutku se bo 
zopet naredil prostor, ker se bo slabo odmaknilo.  
In v prostoru, v kateremu vibrirate, v prostoru časa, v katerem ste, boste začutili praznino. 
Pred seboj ali ob sebi ali za sebe pa dogodke, ki vas bodo radostili. Ti dogodki vam 
prinašajo mir. Pa četudi je morda samo eden! Če mislite, da je samo eden, se močno 
motite! 
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Koliko je trenutkov, ko ste se s kom spogledali in morda komu pogledali globoko v oko, ste za 
trenutek začutili tisto iskro življenja v njemu, v sebi. 
Pa morda mislite, da se temu ni dogajalo? Niti enkrat morda zgodilo v tistemu preteklemu 
letu? Morda se motite! 
 
Če ne najdete tega v sebi, pomislite na živali, na otroke, na tiste najmanjše palčke, ki vam 
prinašajo vedno radost in milino pred oči. 
Tudi takrat boste začutili mir. 
 
Naslednja postavitev, ki se vam prične dogajati, ko začutite ta mir je, da globoko vdahnete. 
S tem v sebi, kot bi zacementirali vse najlepše, vse najboljše.  
In ko zaznate ta steber teh spominov, boste prav videli, da so identični z vašo popotnico. 
Identični in se vežejo s tistim nečem, kar ima skrito ime vašega imenovanja. 
 
Pazite to! 
Ko te dogodke začutite in povežete s smislom, z Usodo znotraj vašega imena, se vam bo 
prikradel nasmeh na obraz. Točno tedaj boste vedeli, da ste na pravemu mestu, na pravem 
kraju, v pravem času in prostoru, radostno nasmehnili se sami sebi. 
 
Takrat boste zaznali tisto globino. Takrat boste zaznali ali pa aktivirali svojo modrost. 
Začutili boste, da je to vaša zmaga in v telo se vam nalije ta modrost.  
 
Modrost vam prinaša mir. Mir, ki stoji. Stojnost pa rabite v življenju. To je ta zrelost, ki jo 
imajo morda stari Modreci. 
 
Ko prehajate v to stanje, se obrnite nazaj, na koledarsko leto in tako, kot bi se sami v sebi, 
za sebe, zahvalili vsem in vsakomur, da je bil sokreator vašega življenja, da je bil sokreator 
vašega trpljenja, da je bil soustvarjalec vašega leta. 
Če ne bi bilo vseh teh igralcev, vi nikakor ne bi prišli do točke razsvetljenja, do točke svoje 
Usode, morda do točke svoje ljubezni. 
 
Zato si pomnite in zapomnite! 
Ko boste v zadnjemu koledarskemu letu gledali nazaj, ko globoko vdahnete, ko stopate v 
ta občutek tega čutenja, poglejte znova na mesto pod seboj. Ozavestite se kraja, časa in 
prostora. Ozavestite ali pomislite, da stojite na skali, na prečki, kamor koli ste se postavili, 
morda samo na stol, da vidite vse pod seboj. Takrat pomislite, kaj bo! Pomislite na 
prihodnost. 
 

In prav zaznali boste po desni strani, kot bi vam nekako ob nosnici ali 
nad očmi desnega očesa stekla nit. 
Točno boste čutili, kam se je vpela prihodnost.  
In tedaj boste videli Svetlobo. Začutili boste radost. Začutili boste moč 
Neba, ki je za vas od vekomaj. 
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Zato hrabro na poti, na kateri ste! Naj vam vsaki dan prinaša globine, topline, radosti in 
miline. Takrat boste vedeli in razumeli, da je bilo vredno živeti, morda odtrpeti, morda samo 
potrpeti. 
 
In naj vam prihajajoče leto prinaša fokus, mir in harmonijo. Naj vam prihajajoče leto 
prinaša zaupanje vase, upanje za prihodnost in zavedanje, da niste sami, da to telo ne 
upravljate sami in da nad vami ni praznega prostora. In je Nebo nad vami.  
 
Bitja Ljubezni vas globoko spoštujejo, vas globoko cenijo, ne glede na dejanja, ne glede na 
trenutna stanja. Zato pogumno zazrite sami sebi v oči in pogumno se osredotočite na 
Svetlobne Luči, na Boga, na Izvor, na Energijo. Morda samo na tisto nekaj, kot Harmonijo. 
Morda na tisto globino znotraj vas, ki prehaja le iz vas. 
 
Naj vam bo prihodnje leto, leto miru, ne glede na stanje, kakršno bo. Stojte trdno na svoji 
strani. Opazujte. Bodite opazovalec in boste zmagoslavno vzdignili roko. 
Če boste vsi, ali pa večina, postali in obstali opazovalci, ne boste delali nič nespametnega, ne 
boste nič zgrešili, ne boste nič slabega naredili, ne boste nič slabega vdahnili. 
 
Zato vam v prihajajočemu letu želim, da ste ljubeči opazovalec in mirovnik do sebe in svetá 
okoli sebe. 
Želim vam vse lepo in lepo, lepo pozdravljeni. 
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DRUGI DEL: VPRAŠANJA IN ODGOVORI 
 
 
Takole, sedaj lahko tudi pričnemo. 
Vsi v Našemu svetu Smo povezani, prepleteni, usklajeni, tako, da lahko informacije, povezave 
in Besede, misli stečejo ali se stekajo v dejanja. 
Najprej pa iskreno, res iskreno in srčno pozdravljeni v vseh smereh, vseh svetovih, časih in 
prostorih. 
 
Predvsem pa srčna zahvala in dobrodošlica vsem fizičnim, zemeljskim in življenjskim, tako 
pred ekrani, pred življenjem ali v toku življenja. Srčno in z ljubeznijo pozdravljeni. 
 
Vsekakor upamo, da vam je bila tematika, ki Smo jo na predhodnemu delu odpirali, razpirali 
in razkrivali, vsekakor všeč, zanimiva. Videvali Smo veliko misli, veliko nekako eksplozivnih 
trenutkov ozaveščanj in zavedanj, kaj bi morali narediti, da bi vam bilo lažje. 
Vsakdo se je obračal vase. In kar veliko ljudi je bilo, ki ste prvi del nekako opazovali, 
pregledali in se ozavestili, se zamislili, kaj je bila vaša popotnica. 
 
Vendar, tako kot ste slišali ali kot Smo nekako opevali, Moje imenovanje je enostavno le 
Jorgovanski Vladni mož, je popotnica, skozi katero zmagoslavno vzdignete rokó.  
Zato bodite še posebej nekako naklonjeni drugemu delu, da boste dobili še več informacij in 
še več popolnih razkritij, da boste razumeli, kako z lahkoto in enostavno vzdignete rokó. 
 
Kaj to pravzaprav pomeni? 
Pomeni, da zapustite Zemljo kot zmagovalec! Zapustite in se premaknete – ali v kompaktni 
svet, če si to izbirate, ali v drugi sferni svet, v različne dimenzije ali duhovne svetove. Zavisi 
od posameznika, kajti, bode izbiral sam.  
Vendar vemó, ker prehajamo iz predčasja, da ste si v 99-ih procentih vsi tisti, ki ste prehajali 
z Nami, želeli obdržati fizični svet in ste se v Našemu svetu premaknili v Naš svet fizičnega 
stvarstva. Ker prehajamo iz bodočnosti in zato točno vemó, kako, kaj narediti, ker ste morda 
kje zgrešili, kje napák razumeli, kje morda premalo poudarili, Smo tudi različne tematike, 
skozi Naša popotovanja, odkrivali in razkrivali, da vam bode lažje v življenju, času in prostoru, 
v kateremu ste. 
 
Glede na to, da je drugi del namenjen prav vam, Bi dopustil, da vprašanja postavljate sami. 
Tako, da, kar ponudim prostor za prvo vprašanje. Izvolijo. 
 
 
»Kako se lahko uporablja zlati listič, ki ste ga velikodušno podarjevali ter kaj nam lahko 
poveste o imenih, ki so daljša oziroma sestavljena iz večih imen?« 
 
Vsekakor, zlati listič Smo tokrat darovali ali podarjevali zato, da vam bo v življenju lažje tudi 
šlo.  
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Zlati listič na koncu koncev lahko uporabljate: 

 ali za samozdravljenje, če z dlanjo, se pravi, ko boste posegli po zlatemu lističu, ki ga 

boste imeli nekako shranjenega pred seboj, roku 24 uric se vam bo umestil v vaše 

vidno polje, ga preprosto lahko daste na dlan in ga lahko,  

 ali uporabljate kot zaščito okoli dlani, če delate kaj z dlanmi, na primer različna 

zdravljenja, različne druge strukture – tudi, če kuhate. Poskušajte uporabiti to 

energijo. Boste videli, s kakšno ljubeznijo se bo energija pretakala skozi vašo hrano. 

Zelo preprosto! 

 Drugače pa je zlati listič namenjen, predvsem, lahko za samozdravljenje. Če vas kje 

boli, kar koli, in je potrebno celiti, polagajte sami na sebe zlati listič. Ta energija se 

razliva, zato lahko različno izoblikuje svojo energijo.  

V načelu je takšne kvadratne oblike. Vendar, ko ga položite nekako na telo, na primer 
na predel, čisto tako izbirno, da ga date morda na želodec, se bo razlival, kot bi 
nekako nastala krpa ali pa ga celo ovija, zavisi, kako usmerjate to energijo. 

 Lahko ga uporabljate za povezavo. To pomeni, da ga lahko postavite pred kanal ali v 

vmesni predel točke kanala in s tem, na primer, vaš zemeljski kanal dvigne frekvenco 

skozi nivoje v svet, od koder prehajate. 

 Lahko ga uporabljate predvsem tudi za zdravljenje drugih. Vendar ga morate 

položiti tja na mesto in ga potem nemudoma, ko prenehate z zdravljenji, povleči 

nazaj. Ne smete ga pustiti kar samega tam, da ne bi ostal in bil odtujen od vas samih.  

 Ta zlati listič je frekvenca vas samih v prvobitu, zato se boste kasneje, ko boste 

prehajali, kot zasnovna energija, zlivali s to strukturo tega lističa in vam je zelo 

donosen, zelo dobrodošel. Kajti, ta vam bo povzročal tudi samozdravljenje in samo-

celitev različnih spominov, različnih bolečin, različnih razjed, različnih struktur, ki jih 

spomin prenaša skozi vso svojo popotnico. 

 Hkrati pa, kasneje, boste videli, da je lahko nad kronsko čakro in se prične vrtinčiti. 

Ko se prične vrtinčiti, se ta zlata energija, teh niti kot las, ki se širi in nastaja 

nekakšen prehod. Skozi ta prehod tudi duša lažje prehaja ali pa struktura tudi 

fizičnega telesa. 

 Lahko ga uporabljate tako, za pobiranje lastnih deležev iz drugih ljudi. Na primer, to 

Smo ob nekemu predavanju, že dolgo časa nazaj dejali, kako pobirati svoje deleže.  

Saj veste, skozi življenja sebe delite zato, ker srce odpirate, ker vam pride nekdo do 

srca, ali v plus ali v minus. In če vi želite nekako pričeti z ločevanjem teh energij in 

pobiranja samih deležev, svojih deležev, se pravi, te deleže spuščate skozi zlati 

listič, kjer vse, kar je tujega razpade in ostane izven vas, k vam pa se vrača nazaj le 

delež, ki je vaš ali od vas. O teh postopkih Smo tudi nekaj opisovali, vendar morate 

gledati malce daljša predavanja nazaj – pobiranje lastnih deležev! 

 Vsekakor pa lahko zlati listič uporabljate tudi kot oddajnik, kot oddajnik za prošnjo. 

Oddajnik, ker izgleda kot membrana, ki vibrira, skozi katero se čuje vaš glas, vaše 
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hrepenenje, vaša želja, vaša prošnja ali rotenje. Se pravi, se odzvanja tako visoko 

kot prehaja najvišja vaša energija zasnovnega vsegá. 

 Uporabljajte ga v različne namene – kar koli začutite, da rabite.  

Vendar ga ne delite in ne podarjajte drugim in ne pozabite na to, če ga posodite ali 

nekako pomagati pri celjenju ali pri zdravljenju koga drugega, da ga poberete nazaj.  

Ne podarjajte pa ga naprej v takšni smeri, da ga preprosto odtujite od sebe! Kajti to 

zvišuje vam duhovno energijo, duhovno frekvenco in vas spravlja v višjo frekvenco 

nivoja. Tako, da je to tisto, kjer boste več čutili, bolj zaznavali, bolj bili intuitivni, 

večji prevodnik, večji kanal, večja povezava in večja struktura vsegá, svetlega in 

zlatega. 

 

Da nadaljujemo vašemu vprašanju: 
Vsi tisti, ki imate daljša imenovanja ali daljše ime, ali deljeno ime, je pravzaprav rebus morda 
samo razdeljen v daljšemu imenovanju. Tako kot krajšave imena, tudi v dodatnemu imenu 
lahko poiščete oporo oziroma svojo smer.  
 
Kot ste razumeli, skozi ime, skozi samo ime se skriva točno vaš zapis vaše usode.  
 
Torej, če, na primer: imate ime VE-RO-NI-KA ali VERA ali kaj takega, na primer zopet 
izberete VER, VERA. VER – verovanje, se pravi, pripadnost, povezava in usklajenost. In če, na 
primer: dodamo imenu še dodatno podporo iz tistega dodatnega imena, zopet poiščete isto 
oporo ali usodo. To pomeni, da je VERA tista, ki pripada. In če skozi življenje pripadate v veri 
Bogu, Stvarstvu ali Višjemu Jazu, morda sama sebi kot struktura vsegá, lahko dobite vedno 
vse in vsakogar. 
 
Zakaj Sem izbral VERONIKA? 
Ker predhodno vaše poimenovanje je bilo prav to!  
Tako, da skozi dodatna poimenovanja samo poiščete vaši drugi delež, zopet izpeljanke iz 
imena in ste zmagala.  
 
To je točno Usoda. Znotraj se skriva točno zaobljuba. Hkrati pa življenjski deleži vas z 
dogodki peljejo točno tako, da če se vi zavedate, da obstoji samo ta vera, ne boste skakala, 
iskala ali spregledala tisto bistvo vsegá. 
Na primer: pri vas vidim, da ste skozi predhodna življenja preprosto iskala Boga in ste 
skakala od ene religije k drugi veri. Se predajala, prestajala in nekako predano, vztrajno 
iskala Boga.  
In različne strukture verovanj so vas vedno znova zamajala v nekakšnemu zemeljskemu 
popotovanju. Zato imate to popotnico. Zato sledite svojemu srcu in vaša zmaga bo zagotovo 
na vaši strani. 
 
Kar izvolijo, povprašajte naprej. 
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»Kakšen pomen ima v imenih končnica –CA in zakaj jo posameznik ponavadi uporablja le v 
času otroštva, nadalje pa običajno ne več?« 
 
Običajno daste, navidezno, kot pomanjševalnice. V resnici pa te zadnje končnice govorijo, 
običajno, nivoje ali plasti, od koder ali iz katerih svetov ste prehajali v to življenje.  
In če boste malo gledali, boste tako, kot ste vi opazili, nekako dali pomanjševalnice ali 
zaključke v imenih, kot mali, na primer: JOŽICA ali JOŽEFA, kot ste nekako v različnemu 
imenovanju tudi vi nosila imenovanje, je bila ta končnica kot mala Jožica. V resnici ste bili 
JOŽI, kot odrasla oseba.  
 
In predvsem ta zaključni –CA govori, da mala deklica karmo na sebe poda in hkrati je 
povezana z Usodo svoje popotnice. 
 
Zaključne faze govorijo o tem, kaj je bilo kot popotnica. In v zaključnih fazah – o tem Bomo 
govorili morda enkrat še v nadaljnjemu toku, kjer Bomo razčlenjevali te končnice v detajle, 
boste dojeli, da so to prostori, iz katerih izhajate. 
 
Končnice so dejansko prostori iz Ozvezdnih časov in zavedanj, iz koder izhajate. Zato so 
končnice kot ljubkovalne, kot pomanjševalne, v resnici pa govori, v kateremu času vi 
prenašate ali izpolnjujete svojo Usodo. 
 
Kadar vas nekdo popika s krepkimi pomanjševalnicami ali zaključki že v odraslemu obdobju, 
točno vidite, iz katerega obdobja morda nekdo izhaja.  
 
Zemlja se običajno pokriva na končnice.  
 
Prvi del ali glavnina je tisto, kar je Usoda, zaključki pa so kot delna karma, kjer je lahko kot 
–NA, nekaj, kar položite, to je tisto, kar dajete.  
Kot –CA, kot nekako tisti, ki raca, tisti, ki stopa korak za korakom in hkrati skozi to izhajate 
iz prostora in časa, o katerem pa Bomo enkrat na enemu druženju zagotovo še spregovorili. 
Jasara. 
 
 
»Kaj lahko poveste o ozadju preimenovanja iz imena TATJANA v TANJO?« 
 
TATJANA namreč skriva, izpeljanka iz »TA«, JANUAR, JAN, TA-JAN. Vi imate izpeljanko in 
potrditvo preloma, ker v vsakemu januarskemu letu pričenjate znova pregled in znova 
začetek nečesa novega.  
Vaše glavne prelomnice se nekako stekajo v obdobjih začetka koledarskega leta.  
 
Hkrati pa ste dobro naredili, da ste nekako prestopali v temu imenovanju. Zakaj? 
Zaradi tega, ker ste iz mladostnega obdobja ali obdobja, ki ste ga prenašali kot Usoda ali kot 
otrok, izpeljali vse. In ko ste izpeljali vse tisto, ste dejansko prestopali v zavestno obdobje. 
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Na primer: če dobro opazujete imena, kjer v nekemu obdobju vam je poslano, ste kot otrok 
blagoslovljeni ali počaščeni. In ko vi začutite, da želite spremembo v imenovanju, običajno 
to govori o dejstvu, da ste izpeljali tisto, kar je bilo podano kot Usoda. 
Takrat kot zrela duša zrelega obdobja znova vstopate v novo preimenovanje. Bodite to! 
 
V telesu lahko prenašate več različnih popotnic. Lahko se nahajate na enemu življenju ali na 
enemu telesu. Lahko živite dva življenja hkrati vzporedno. Lahko tri ali več. In ko duša dozori, 
lahko sprejme v telo vse popotnice v enemu zalogaju. 
To pomeni, da eno obdobje se živi pod enim imenom, drugo obdobje ali drugi del pa se živi 
pod drugim imenom ali drugim imenovanjem.  
 
In vi imate tako popotnico za moško življenje, hkrati pa tako popotnico tudi kot ženska. 
Zato bi vi lahko v temu življenju živeli na dveh delih, kot moški in kot ženska hkrati in bi hkrati 
lahko imeli še eno podaljšano vejo življenja. Skozi to bi se zataknili na Zemljo. Zato ste se 
predhodno dogovorili, da boste prav ta delež, TA TANJA, da bo dejansko v času 
preoblikovanja zapuščala, spreminjala ali izoblikovala novo popotnico. 
 
In če dobro pogledate boste videli, da sta v telesu dva dela. Eden, ki je izživel predhodno in 
drugi, ki živi sedaj. V kasnejšemu času pa ne boste obdržali niti enega, niti drugega, ker 
boste vse skupaj postavili v tretje imenovanje, ki pa bo dokončno.  
Tako, da, samo pogumno naprej. 
 
»Kaj se skriva v izpeljankah imena DRAGICA?« 
 
Če ste pozorni, vaše ime dejansko skriva v sebi DRAG, DRAG, DRAGO, DRAGI, DRAGA, 
DRAGAN, DRAGANJUR. Torej, vse, kar je drago. 
 
Vaša popotnica vašega življenja je, v življenju imeti tisto nekaj, kar vam je milo, blizu in 
vam je drago. Hkrati pa kot DAR, ki ga skrivate v sebi, zmorete podati v svet. 
 
Zato imate toliko močno intuicijo. Zato imate toliko dober potencial za nekaj, kar bi lahko 
izhajalo iz vas. A hkrati, skozi življenje, se učite in postavljate vse dogodke tako, da vam 
postanejo dragi. 
In to je tista ključnica ali smer, skozi katero vi potujete.  
 
Tako, da, v življenju bodite pozorna, da vse nekako sprejemate kot v dar, kot v tisto drago, 
kot v tisto milo, kar vam seže znotraj srca.  
Zato vedno iz vsakega dogodka izluščite vse najboljše, kar se da. In tako boste vedno znova 
stopala po pravi poti, brez obtežitev in brez obsodb. Na ta način boste zmogla v sebi in za 
sebe sprejeti, izoblikovati in podati vse najboljše, brez obtežitev. To je tisto, kjer bo vsak 
predmet, vsak dogodek imel drago vrednost vam samim. 
In na ta način vam lahko v življenju prehaja vse najboljše. Na to bodite pozorni. 
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»Kaj svetujete v situaciji, ko se človek v danem imenovanju ne počuti več domače?« 
 
Takrat, kadar začutite, da vam ime ni več blizu pomeni, da ste tisto, kar je bilo podano 
skozi ime, izživela. Da je tisto zaključeno in prehajate v obdobje brez obtežitve, brez zapisa, 
brez nečesa, kar je kot popotnica. 
Tako, da, preprosto sledite svoji intuiciji in znate sebe dajati v preimenovanje.  
Ampak, bodite pozorni, kako izbirate, kako postavljate! 
 
Ko postavljate novo ime je lahko nevtralno ime ali nevtralna popotnica, brez obtežitev, če 
nobena izpeljanka ali nekako nosilno ime se ne veže na zgodovino. 
Pri vas bi rajši DODAL neko nevtralno imenovanje kot pa spreminjal, ker ste že tako zelo 
daleč in ste prešli svoje popotniške vezi. 
 
»Kako pravilno razbrati popotnico iz danega imena? In kaj konkretno prinaša sprememba 
iz imenovanja SUZANA v ANA?« 
 
Vsekakor, vsak posameznik naj si poišče svojo popotnico sam iz svojega imenovanja. 
Dejansko ga delite, dejansko ga razčlenite, dejansko zadihajte s tem, kar imate znotraj sebe 
samega. 
 
ANA je bilo imenovanje, sveta Ana, kot ste bili že blagoslovljeni. Skozi zgodovino ste že bili 
Ana. Sveta Arjunska Ana ste se nazivali, ampak ste bili že kot otrok odtujeni iz živega sveta. 
Zato se zna skozi to dejansko prebujati davnina, ki še ni izživeta ali pa se znate nato pripeti 
na predanost in vdanost.  
In, ko boste nekako ime nekako usmerili na »A-NA«, se pravi, se boste vedno znova 
spraševali: »Ali dati ali podeliti, ali ponuditi, morda spravo, roko prijateljstva, roko 
pomoči?«  
Se pravi, vaša popotnica skozi to bo dejansko DATI, darovati, podajati. A vedno znova se 
znate spraševati: »Ali naj dam ali ne?« 
Tako, da, vsekakor je to tisto, kjer boste delili. Ampak, ne razmišljati o tem, koliko in zakaj! 
Brez kakršnekoli primesi razmišljanja ali kalkulacije, pa ste zmagali. 
 
»Kaj se skriva za imenom MITJA?« 
 
MITJA je izjemno ime! Zakaj? 
Zato, ker kot MI, kot skupina – vi ste vedno nekakšen lider, vodja, nekdo, ki vleče, nekdo, 
ki vedno postavlja, nekdo, ki odgovarja, nekdo, ki usmerja v cilj – TJA! Torej, MI gremo TJA.  
Torej, vi ste tisti lider, vi ste tisti, ki v družini, k svoji postavitvi ali skupnosti, vedno postajate 
odgovorni. In vedno boste sebe delili med širino. Vedno se boste razdevali, ampak vedno 
znate imeti jasne cilje, jasne poti in vedno odgovore za vse smeri. 
Zato se znajo ljudje vedno znova obračati na vas. Vedno znova se znajo postavljati v smeri, v 
kateri boste vi podajali glavno besedo ali glavno misel.  
Ste pa vedno tisti, ki usmerjate vse in vsakogar. Zato je MITJA izjemno imenovanje. 
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»Zakaj se človek različno odziva na ime, v katerem se sicer dobro počuti, a zavisi, kdo ga 
izgovori. Nazivanje z LILI daje dober občutek, medtem ko nazivanje LILIJANA lahko iz strani 
določenih ljudi povzroča nelagodje. Kaj lahko poveste o tem?« 
 
Dejansko morate vedeti, da eno je ime duše oziroma spominov iz predhodnega življenja. In 
vaša podzavest se dejansko spominja zgodovine in privržencev – LILJANA. 
Če boste dobro pozorni, boste videli, da vedno ni tako, da se slabo počutite, kadar vas 
pokliče kdor koli. Kadar vas pokliče izbrana oseba kot LILJ-ANA, vam postane slabo. Tisti 
nekdo, ki vas pokliče in vas zmoti, je nekdo, ki je skozi zgodovino vam v življenju podajal 
gorkó in ne marate tega, da vas nekdo bezá iz zgodovine. 
Kadar pa vas nekdo kot LILJANA je pozval, vas pa niti ni zmotilo, ste se pa odzvali brez 
kakršnegakoli obtežitvenega dela. To je razlika med samo zgodovino! 
 
Tisti, ki v določeni zgodovini niso bili povezani, pa vas preprosto spoštujejo in sprejemajo 
kot novo imenovanje – brez obtežitev, brez zgodovine vas bodo brez kakršnekoli ovire 
poklicali LILI.  
 
LILI, se pravi, LI-LI je imenovanje svetega porekla.  
Prav dejansko bi dejali kot, primerjava Bom dejal, malo slabša primerjava, ampak čaščenje 
nekega zmaja je v zgodnji zgodovini imelo veliko moč. LIL se je imenoval krilati zmaj, brez 
strahu, z ognjevito močjo. In to skrivate v sebi. Zato imate toliko ognjevite energije v sebi. 
In ta ognjevitost, ta boj, ta borba za obstoj je vam podana v zibelko tudi skozi to imenovanje. 
Tako, da se znate skozi to, ves čas, skozi življenje boriti za sebe in trdno stati in obstati. 
Tako, da na nek način težek ime, na nek način mogočen ime, hkrati pa svet in čaščeni ime. 
 
»Kakšen vpliv ima v popotnici imenovanje SANDI, ki ga sicer uporabljajo znanci in prijatelji 
in kakšen vpliv ima uradno poimenovanje ALEKSANDER?« 
 
SANDI, SAN, sanje, vizija, SAN – kreacija misli in dejanj. Tam je ena izmed izjemnih struktur 
vašega poslanstva. Vi skozi življenje stati in obstati kot sanjač, kot vizionar, kot nekdo, ki 
zmore iz sebe postaviti v svet svoje sanje in postati SAN. Nekako izpeljanka ali začetek. 
 
ALEKSANDER, ALEKS – to pomeni v stari zgodovini ali v staremu imenovanju kot strela, 
strelni sen, strelne sanje ali bliskovita, bliskovitost sanj.  
Torej, ideje, ki vam prehajajo skozi življenja, ste to uradno imeli že na zgodovino. Zato ga 
ne sprejemate tako zelo dobro, ker je težko, ker je reakcija zgodovine in moči. Služenja in 
bojevanja. Hkrati pa močnih sanj.  
Zato vam nekako izpeljanka, ki vas nazivajo kot nekako prijateljski krog, vam prinaša več 
miru, miline in topline. Vendar, to je vaša popotnica.  
 
»Kaj lahko poveste o popotnici k imenovanju DANIEL?« 
 
Kar nekaj ljudi se je spraševalo – DAN kot sveti dan, tok dneva in je smer.  
Skozi tok dneva je vaša moč, ne skozi noči. DAN kot tisto nekaj, kot sonce, kot luč. To je 
vaša popotnica. Zato boste vedno ali ste vedno znova, skozi tok dneva, sprejemali 
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odločitve in jih postavljali. Zato ste drugim kot luč od luči. In skozi tok dneva se mnogi 
pripenjajo na to. 
Zato je vaša popotnica biti svetloba. In zato imate dejansko tok dneva v svojemu 
imenovanju. Zato nikoli ne bodite črnih misli, ampak svetlih misli. Zato imate popotnico 
Svetlobe in Neba, kar se v vašemu imenovanju vidi ta dan. 
 
»Ali so imenovanja povezana tudi z datumom rojstva, kot na primer TATJANA z mesecem 
januarjem?«  
 
Vsekakor, ko boste malo bolje pogledali boste videli, da Bomo dejansko tematike, ki Smo jih 
zastavili, povezali v celoto. Tako numerologijo, astrologijo, različne vede, različna znanja in 
vam Bomo skozi različne poglede dali trdne temelje, ki jih boste sestavili skupaj. In ko Bomo 
nadaljevali s tonom astrologije v nadaljnjih poteh, boste ali védenj, da ne Bom ravno upiknil 
astrologijo, ker določene astrologe kar sezuje ali spravi na kolena, kar ni Naš namen. Ker Mi 
želimo samo podpreti to, kar imate, da boste lažje razumeli, kaj in kako.  
Tako, da, te tematike, ki so v številih, v imenih, hkrati v rojstvih in v vseh popotnih kartah, 
želimo samo sestaviti v celoto, ker jih imate razpršene in jih je potrebno povezati v 
celovitost. Tako boste vedeli, kaj je vaša zmaga, kaj je vaše poslanstvo, kaj je vaša Usoda, kaj 
je vaša klon, klomba ali klonjenje. Ne najdem drugega, bolj primernega izraza v vašemu 
slovenskemu besedoslovju. 
 
Vendar, vse skupaj, če pogledate samo na TATJANO ali TANJA – nekako so to izpeljanke, 
kjer je vedno določen TA ali usmerjen tako na dan, tako na trenutek, tako na dogodek.  
 
In skozi to imenovanje vi vsekakor tudi skrivate odločitve. In zato vam je v življenju vaša 
Usoda ali popotnica hitro izbirati točno določene postavitve in stati za njimi. 
 
Kako lahko izberete, ali dan ali trenutek? Preprosto – intuicija! 
Ta trenutek, ta delček. Točno to je vaša poslanica. In zato ne smete v svojemu imenovanju 
poslušati sveta okoli sebe, ampak preblisk in tisti trenutek. In to vas v življenju situacije učijo, 
da zmorete stati, odločati in obstati. To je tista vaša popolna zmaga in ZAOBLJUBA, ker boste 
skozi to smer in pot za vse, ki vam sledijo. 
 
»Kakšno popotnico vidite v imenovanju in naglaševanju kot ELENA oziroma osebno manj 
všečno kot LENA?« 
 
Vsekakor je izjemno pomembno, ali vas pokličejo na, poudarek na Élena, na prvi del ali 
LENA.  
 
LENA pomeni zelo počasna odločitev, zelo počasna usmeritev. Zelo veliko dvomov. Zelo 
veliko poglabljanja vase. In nekdo bi dejal, da ste lene narave, ker ste bolj počasne narave. 
Če bi vam poudarjali prav na LENA, torej veliko energije, v vsakem trenutku, je potrebno 
vstaviti ali usmeriti, da se dogodki vašega življenja premikajo naprej. 
In ne izgleda, da ste lena, ampak počasna, ker vam drugi vedno znova zapirajo poti. In vaša 
popotnica je: O, TA PRAVA SMER, bi vas lahko preimenovali. 
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Torej, Eléna, se pravi Éléna ali E TOČNO TA, točno poudarek. Se pravi, prvi del vašega 
poudarka govori o tem, da točno to, tisti trenutek ali ta dan ali karkoli si izberete, je pravi.  
In zato imate vedno težave s tem, če vas poudarijo na LENA, ker enostavno takrat še bolj 
upočasnijo dogodke ali pa vam prekrižajo dogodke, da je pot dogodka težja in daljša. 
Časovna pot je vedno obtežena. Zato je vedno, nekako, nekdo bi dejal, obdarjena. 
In zato je zelo pomembno, da vedno ste vi tista, ki se na hitro odločate: »E, tako bo, kot bom 
jaz dejala!«, in tečete v to pot in ste zmeraj zmagovalka. To je ta poudarek. 
 
»Kako vidite prvotno imenovanje ERVINA v primerjavi z imenom ERIKA, ki je bilo v uporabi 
le kratko obdobje v otroštvu?« 
 
Vsekakor je ERVINA boljša in mehkejša, bolj pretočna.  
Če dobro pogledate je ERIKA zelo trdna in uporna. Vedno nekako obtežena. Vedno nekako 
obdarjena iz smeri drugih ljudi.  
ERIKA je zelo trdna, vendar počasna, a odločna. A hkrati -RI- je tista, ki poudarja Božja in 
predana Bogu. Skozi ERI-KO je to imenovanje poudarjeno na Boga. Vedno znova iskalka 
Boga. 
 
V ERVINA ali nekako poudarek na –VINA pa je mehkoba. Je tako kot mehka in spokojna. 
Skozi to izpeljanko na koncu –VINA, je dobra zgodovina. Zato se, skozi novo imenovanje, 
imenujte tudi naprej. 
 
V nadaljnjemu toku vsi tisti, ki se boste premikali ali prestavljali naprej, boste lahko v 
kompletu potem menjavali vsa imenovanja, ampak šele tedaj, ko boste sebe postavili v to, 
kar res želite biti oziroma, ko se boste pobrali, zlili s sedanjostjo, preteklostjo, s shrambo, z 
vsem tistim, kar ste, boste dobili imenovanje po svoji domovini ali po tistemu, kar boste 
sami prenesli ali želeli biti in imenovanje, ki ga bodo dali vsi Sveti.  
Tako, da, to pa je tisto nekaj, o čemer še nismo govorili, nismo opevali, ampak bo pa dalo 
mehkobo in spomin, da boste imeli popotnico zgodovine in vsegá. 
 
»Imenovanje OLGA izhaja iz ruščine. Kakšna popotnica je bila dana v to ime?« 
 
Vsekakor je to imenovanje staro, starinsko. Kot drevo življenja, kot drevo modrosti.  
OL-GA. OL pomeni Olé. Stojnost. Stara imenovanja, stare besedne zveze, stare izpeljanke. 
Govori modra žena, modro drevo. Tako, kot bi dejal – oljka kot drevo, ki je najstarejše 
drevo modrosti in je živo življenja. Tako, da, na nek način ste voljna, prilagodljiva vsem 
dogodkom, časom in prostorom.  
Se upognete, ampak ne klonite! Se prilagajate in vodite. 
 
Tako, da, imenovanje vam dobro stoji! Tako, da tudi podprto iz strani zgodovine in svetlobe 
tega časa. 
Tako, da, vaša popotnica vašega imena je BITI STOJNA, PRILAGODLJIVA in VZTRAJNA. Tako 
kot drevo življenja, ki bije bitko za obstoj. Ampak, vedno, pod vsemi okolji in okoliščinami 
obstoji in živi. Tako, da bi vam svetoval, da to kar obdržite. 



 
 

 24 

»Zakaj se zgodi, da v otroštvu svoje imenovanje lahko celo sovražiš, kasneje pa ti priraste k 
srcu?« 
 
Zelo preprosto. To je ta popotnica. 
Si predstavljate, da kot otrok se zavedate svoje popotnice. Si predstavljate, da veste, kaj 
morate narediti, pa vas je strah. Pa vas ljudje ne spustijo v dogodke tako, da bi vi lahko peljali 
po nekako zaobljubljeni poti. In to je tista, na nek način lahko tiha, uporna energija. 
Ko pa vi dozorite, ko pa vi izživite, ko vi pridete do točke, da postajate modra, pa boste 
vedno bolj ljubila zemljo, življenje, zgodovino, domovino in svoje imenovanje. 
Tako, da vi ste sedaj v poti svoje popotnice. Zato jo spoštujete in nazivate ali sprejemate. 
Tako, da se boste tudi v nadaljnjemu delu dobro počutili. 
 
»Zakaj telo ne želi slišati, ko je nazvano z MARINO? Uradno imenovanje je namreč 
MARINKA.« 
 
MARINA je kot pristan, bi dejali, kot vsi, ki plujejo k vam. Vse obtežitve se stekajo k vam. In 
to je to. To so bremena drugih, ki vam jih nalagajo. Zato v življenju vedno znova trpite ali 
pa ste trpeli, ker so se vsi obregnili v vas. Kot, da se je vse streslo na vas. Kot, da se je vse 
in vsakdo zmogel pripluti v vaš pristan. 
Vendar, boste videli, ko se bodo navidezno ladje ali dogodki stabilizirali, boste zadovoljna, da 
imate vse pod svojim okriljem.  
 
Končnica –KA govori, da na kasnejše obdobje boste zaključila vse, kar ste si zaobljubila in 
podala. KA je namreč končnica velikega porekla, velikega kraljestva, ampak to še ne želim 
danes razpirati. Prav te končnice govorijo namreč nekaj, kar se bo skrivalo tudi v področje 
numerologije, astrologije in različnih ved, vedenj in kultur, ki so jih stare civilizacije poznale.  
 
Vi pa si v današnjemu dnevu poskušajte kasneje samo zlati listič položiti postopoma na 
pljučni predel z zavedanjem, da se počasi ovija okoli vaših pljuč in skozi listič oddaja laske. 
Kot bi se laski sprijeli in na koncu imeli mehurčke.  
To vam bo dalo umirjenosti pljuč, čiščenja pljuč in hkrati svežine, ker se bodo ti mehurčki 
pričeli samostojno lesketati in boste dobili svežega kisika znotraj sebe. Vam bo lažje! 
 
 
»Kako naj človek skozi podano tehniko ob zaključku nekega ciklusa začuti, kaj je prava 
smer? Kaj lahko poveste o imenih, ki so v slovenščini tako v moški kot v ženski obliki, na 
primer konkretno za imenovanje ANDREJA?« 
  
Izjemna vprašanja, se pravi, vsekakor morate vedeti, da ko gledate dogodke in ločujete 
dogodke oziroma ozaveščate in prestopate neke prelomnice, neka obdobja – vse, kar je 
ozaveščeno kot dobro, iz tam izhajate in nadaljujete, v tistemu praznemu prostoru, ker se 
nekako ozaveščate kot dobrega ali ostaja kot dobro, se potem veže na to energija dobro, 
pozitivno, močno, prodorno, iskrivo, vdano in predano. 
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Na imena, ki so izpeljanka, tako moškega kot ženske, to so ena izmed močnejših imen ali 
močnejših imenovanj. Zakaj? 
Zato, ker običajno takšni ljudje, ki imajo takšne izpeljanke, bi bili lahko porojeni na dveh 
delih,  ali kot dvojčki ali kot brat in sestra. Ali živite za nekoga, ki je moški – lahko za brata, 
za očeta, za kakšnega starega deda ali za koga drugega. Se pravi, živite lahko tudi svoje 
življenje kot moška energija nekoč, vzporedno v enemu telesu. 
 
Tako, da ta izpeljanka govori, kot ANDREJ, ANDREJA govori o tem, da sta dva dela, dva 
življenja zlita v eno življenje.  
In ANE, se pravi, vzpodbuda, ki drug drugega vlečeta naprej in premikata naprej.  
 
Tako, da, imena vam običajno razkrivajo, na kolikih delih bi lahko bili porojeni, pa so vso 
popotnico združili v to telo, da se ne boste ponovno porojevali ali rojevali. 
Tako kot nekateri, ki se rodijo kot siamski dvojčki, poskušajo vso energijo, ki je razpršena, zliti 
v eno telo, da bodo lahko zmagoslavno vzdignili rokó in prišli do enega telesa, enega uma, 
enega razuma. In to je tisto, kar je zelo dobro in zelo močno. 
 
»Kakšno popotnico prinaša imenovanje PETER?« 
 
Vsekakor, če ste dobro pozorni, ste vedno nekako razdeljeni na pet. Vaša popotnica je 
petica! Ali na pet ljudi ali na pet dogodkov ali na pet stanj. Vedno znova tako, kot da se vse 
prepleta na pet dejanj. 
In nevedno, je nekaj, kar prehaja potem. Kot bi za vami, ko se vi že odločite, še nekaj prišlo. 
Kot bi vam polagali še nekaj drugi na vašo gorkó ali na vašo rokó. Vedno znova neka karma. 
Vedno znova neki dogodek.  
Tako, da je pomembno, da sebe ne delite tako med druge, ampak, da vedno izmed petih 
ali ljudi ali dogodkov ali odločitev, ponudbe, česar koli, vedno pomislite na to, da ste to, 
kar ste in da čutite sebe. In da ne boste od petih situacij ničesar vlekli na sebe. 
 
In prav to, če zmorete vedno znova biti pozorni, da stojite sami za seboj, za tem ne bo 
prišla nova obtežitev. Kajti, tisto nekaj, kot -TER, je tisto nekaj, kar vam obteži – tako 
življenje, kot popotnico.  
Ampak, vedno znova nosite drug po drugem bremena in obtežitve. Tako, da, v vašemu 
življenju je pomembno, da sledite svojemu srcu, svojemu čutu, svoji besedi, svojemu 
dejanju, pa ste zmagoslavno dvignili rokó. 
 
»Kako vidite popotnico k imenovanju ALBINA, glede na to, da se v življenju vse dogaja z 
veliko intenzivnostjo. Tudi, še posebej, ko je šlo za odstranjevanje reptilskih zasnovk iz 
malega možgana.« 
 
Vaše ime skriva svetlobo ali luč, bi dejali. Saj veste, vse vehe grejo na luč. Vse tisto, kar leti 
mimo svetlobe, leti na svetlobo zato, ker je tam pot.  
Vi v življenju vedno znova vsem kažete pot. Ampak, vedno ste nekako, tako kot bi dejal, 
uporna, svojeglava, svoja smer, svoja pot.  
Zato imate vedno preizkuševalce. Zato imate vedno postavitve.  
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Pri vas bi morali nekako postavljati glede reptilskih jajčk kakšen dan več v zamiku. Ne delati 
prehitro! Predvsem morate vedno zaznavati, kdo je ob vas, ker pridejo vedno pobirati delčke 
od njih ali od vas. 
 
Saj veste, ko spravite določeno zasnovo, ki je v malemu možganu, ven iz svojega telesa, visijo 
te zasnovke na vašemu telesu. Dobesedno, kot bi se po hrbtu zlivala ta energija.  
Nekateri potrebujejo ali poskušajo dva do tri dni vztrajno potisniti nazaj vse tisto, kar je 
njihovo. Saj veste, da je mali možgan vrinjeni možgan in je popolnoma reptilski možgan. In to 
je ta zgodovina, ta popotnica. 
 
Vendar, pri nekaterih je ta proces morda bolj intenziven zaradi tega, ker vas ne želijo izpustiti 
ali pa vas niso hoteli izpustiti.  
Ni ravno prijetno, ker je to pravzaprav bitje, ki pride in skrbi za tisto nekaj, kar je znotraj v 
telesu, kar se vzgaja, a pol speče spi. 
 
Vsi, ki imate, se pravi ta, nekako mali možgan, kot ga tako radi imenujete ali ga 
imenujemo, je pravzaprav vrinjeni možgan. Je možgan reptilskega stvarstva. Tako, kot Smo 
o tem kar nekaj govorili in ne bi rad nekako zahajal iz Naše tematike, bi vam prišepnil, da, ko 
se nekako soočate z luščenjem svojega deleža ali ko v telesu spi bitje, ki vas nekako 
spravlja v skušnjave skozi življenja in vam daje preizkušnje, je običajno to ta speči reptil.  
 
Ženske kot znotraj sebe vzgajate in nekako postavljate žensko energijo reptilske energije, 
moški vzgajajo moškega deleža. In zato nekako nasprotni deleži prihajajo po svojo ljubezen 
ali po svojo nekako postavitev ali vzgojiteljsko energijo. 
 
Tako, da kar pogumno v svojemu življenju naprej.  
Saj veste, telo je tako kot brezmejni prostor, v katerega se lahko da marsikaj. Zato pa je 
Zemlja tako zelo posebna, lepa in izjemna, saj v telesu lahko vzgajate, preoblikujete in 
vzgojite vse, kar vas nekako, ali na vaše srce NITI ne upate položiti, kaj šele po misli položiti, 
kaj šele sprejeti, da je to mogoče.  
Zato pa ste smrtni, da lahko preoblikujete. In dokler ste smrtni, lahko preoblikujete. Ko ste 
nesmrtni, ne morete več izoblikovati, preoblikovati, ker je to čisto drugačen proces. 
 
»Kaj nosi v svoji popotnici imenovanje MILENA?« 
 
Vsa popotnica je MILINA. In če boste vi v življenju vse dogodke spravljali v milino, v 
mehkobo, v to, da, ko vas preizkušajo dogodki ali ko izživljate dogodke spravljati in biti 
milina, ste zmagoslavno vzdignili rokó. To je vaša popotnica. 
Zato je pomembno, da vedno v življenju izbirate ime ali imenovanje, v kateremu se tisti 
trenutek ali tisto obdobje dobro počutite, ne glede na to, ali svet okoli vas to odobrava ali ne. 
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»Ali bi bilo dodatno imenovanje MARISA k že obstoječemu imenu ZDENKA prava izbira?« 
 
Če boste uporabljali tudi samo imenovanje MARISA, bolj lepo, dobro in mehko. Risali 
boste pot, postavljali boste smer in usmerjali boste vsakogar v tiste prave poti, ki jih boste 
vi čutili in usmerjali. 
MERISA je pravzaprav tudi izpeljanka starega božanskega imenovanja, ki govori o miru in 
nekako toplini. Tako, da, če boste kaj v tej smeri izpeljali, boste tudi dobro sebe imenovali. 
 
Vendar, najbolj bistveno je, da se vi v svojemu delu počutite dobro, ko vas nekdo naziva ali 
sami sebe nazivate z določenim imenovanjem. 
 
»Kako bi lahko razčlenili popotniške smeri za imenovanje JADRANKA?« 
 
Vi imate nekako staro tradicionalno imenovanje kot JADRAN, kot veter v svojih jadrah, kot 
voda, ki pluje in se steka. Kot morje, ki buči in se ne umiri, a hkrati je vedno znova mogočno, 
strpno in stojno. 
Tako, da, predvsem bi vam usmeril v to, da v svojemu življenju bodite kot veter. Bodite 
lahkotna in stojna. Bodite kot morje, ki buči, ki nekako ne oleseni, ki je vdano in v svojemu 
zavedanju toku dneva. 
 
DAN, ki se nekako skriva v notranjosti je enako kot tok dneva, kjer imate moč nad vsemi 
ljudmi. Zato je takrat največja vaša popotnica svetlobe, sonca in sija. 
 
 
Jaz bi nekako za konec, ker vidim, da vas je še kaaar veliko, se moram, pač, opravičiti, ker Naš 
čas je tukaj omejeni čas. Še z veseljem bi odgovarjal na marsikatero vprašanje in izpeljanko. 
Vam obljubim, da Bom, po skritih poteh, vsakemu posamezniku malce prišepnil, ko bo pričel 
razglabljati sam pri sebi o svojemu imenu ali o svojemu imenovanju, da bo našel tisto pravo 
pot, pravo smer in pravo resnico. 
 
Trdno se držite tistega, kar najdete v njemu! In kadarkoli vas razburka morje dogodkov, 
pomislite na svojo popotnico. Pomislite, kako MOGOČNO je potrebno stati, da se ne obtežite 
in ne jezite. 
Bodite vztrajni. Bodite to, kar ste, ker takrat vas Zemlja ne oprijema. Ker ne dajete možnosti 
za dodatni popravni izpit. 
 
Karma je življenje. Je spomin. Je težina. Je bolečina. 
Karma so izkušnje. A karma je mogočna pot, ki hkrati vas lahko popelje tudi od tod.  
 
Vsekakor pa je potrebno v ciklusu ali v življenju, v kateremu ste, najti usojeno zaobljubo, 
najti tisto skrivno moč.  
Zato delajte v rebusih. Raziskujte svoje ime. Raziskujte in postavljajte svoje izpeljanke. In 
premečite, postavite in boste videli, da boste našli svojo pot.  
Ne glede na to, kako je v določenemu času, ali obdobju ali leta, težka bila vaša pot, je 
zagotovo pot, ki jo imate pred seboj, tlakovana lahko iz vaše smeri. 
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Zato bodite vodljivi. Uporabljajte intuicijo. Uporabljajte svoj čut. Uporabljajte milost. 
Bodite milostni. Bodite srčni, iskreni in vstani. Vdani Bogu ali vdani sebi, samo bodite 
vstani. Stojte za tistim, kar čutite. Pa če je tisti trenutek to slabo ali dobro. Bodite vstani. 
Ker samo tako boste zmogli stati. Samo tako boste zmogli ječati. Samo tako boste zmogli 
zmagovalno vzdigniti rokó. 
 
Saj veste, življenje je kot pestrost. Pestrost Neba in vsegá. So spomini, skozi katere plujete 
vse in vsakogar. Vsakogar, vsakokrat. Včasih Mi je malce žal, ker imate slovenski jezik tako 
zelo oskrunjen. Poskušajte v svoje življenje vpeljati stare besede. Stare besede, ki vam jih 
podajajo ven iz vašega repertoarja. In ne izpustite slovenskega jezika.  
 
Slovenci, zedinite se! Naj vam bo to pot vaše popotnice za naslednje koledarsko leto. 
Zedinite se, ker le tako boste Slovenci lahko zmagoslavno vzdignili rokó. 
 
Ne sprejemajte robotiziranosti. Ne sprejemajte robotike. Ker roboti bodo izrinili vas in 
odpeljali vas tam, kjer si vi ne želite. 
 
Zato bodite v naslednjemu letu zvesti sami sebi, svojemu čutu in svojemu nagonu. In boste 
videli, da lahko marsikatere dogodke zavijugate, obvijugate, zapeljete ali speljete sebi na svoj 
mlin. 
 
Zato vam želim veliko miru in harmonije, predvsem pa notranje sreče in radosti. 
Pomagajte drug drugemu in boste videli, da boste zbudili v sebi klic sreče. 
 
Vsi skupaj pa vas imamo neizmerno radi in Smo vam iskreno vdani in predani. Tako, da, tudi 
v naslednjemu letu Bomo skupaj zakorakali v novo pot. 
 
Želim vam vse lepo in lepo, lepo pozdravljeni. 
 

 

 

 


