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RESNICA 
Vodi: gdč. Lana Praner z Gospodi, 28.3.2021 
 
Takole. Sedaj lahko tudi v Našemu času, Našega prostora, Našega zavedanja, Našega 
prepletanja tudi pričnemo.  
Najprej iskreno in srčno pozdravljeni vsi tisti, ki Nam preprosto s srcem, ljubeznijo in dušo 
sledite. Hkrati pa srčno pozdravljeni tudi vsi tisti, ki se morda prebujate, hitite in morda 
prehitevate v nadoknadeni enoti sami sebe, da dojamete, da razumete, da doumete svet 
prihodnosti, ki je svet trenutnega stanja, trenutnega zavedanja ali trenutnega popotovanja. 
 

Lepo pozdravljeni. 
Moje imenovanje je zelo preprosto le Jahve, Jahve Jahvarjunski ali Jahvet 
Visočanski. 
 
 
 

 
Že kar nekaj časa Sem se pripravljal na postavitev razkrivanja in odkrivanja, kako vstopiti v 
najbolj morda spektakularno, spodbudno  tematiko, o kateri morda človek že je, še bo, glede 
na posameznika ali pa, da bo morda skozi njo tudi bolj prebujen, bolj trden in bolj dojemljiv. 
Kar nekaj postavitev Smo podali skozi v različnih komunikacijah z različnimi Bitji, različnimi 
Stvarstvi, predvsem fizičnimi stvarstvi in civilizacijami, ki so v današnjemu času vse tudi 
prisotne, Smo kar nekajkrat imeli določene pogovore, dogovore, usklajevanja in nekakšne 
odobritve, do katere mere Bomo razkrivali, do katere mere odkrivali, da ne Bomo naredili 
prevelikega preplaha, da morda ne Bomo komu spodnašali tla pod nogami, da morda ne 
Bomo spodnašali nekih ukoreninjenih vrednot, prepričanj, dogem, dogovarjanj, vsega, kar 
ima človek višjega stanu. 
 
Tisti, ki mislijo, da so morda bogovi, veliki ali mali bogovi v vašemu času vašega zavedanja, 
boste vi postali tisti bogovi, ki jim boste stopili morda nasproti ali jih zmogli pogledati v 
obličje. Zakaj tako? 
Zelo preprosto! Ker Bomo razkrivali morda tisto, kar oni ne želijo, da se odkrije ali razkrije. 
Predvsem Bomo poskušali vijugati tako, da bo za vse strani najbolj prav! Da ne bo morda kdo 
preveč prizadet, da ne bo morda kdo preveč ujet, da morda ne bo kdo preveč jezljiv. Ampak, 
opevali, postavljali, pomagali Bomo z dejstvi, da boste vsi dojeli, vsi razumeli in sprejeli 
prihod tujih civilizacij s plovnimi mesti, ki so že med vami, za vas, nad vami, pred vami – 
kakorkoli že, v postavitvah, ki jih Bomo danes tudi razkrivali. 
 
TUJE CIVILIZACIJE ŽE MNOGO LET BEDIJO NAD NAMI 
 
Marsikomu buri duhove – plovila, tujci, tisto nekaj, kar ne morete prijeti.  
 
Kako videti plovila? Kako razumeti plovila? Zakaj Nekdo, ki je od drugod, prehaja k nam, k 
vam, bi lahko dejal? Preprosto Bomo pričeli tam, kjer se Naša pravljica morda konča, pri vas 
pa se morda šele prične. 
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Vsakdo, ki je bil odraščajoči, majhni fantič, je v svojemu popotovanju mnogokrat buril 
duhove sam sebi v razmišljanju, ali je nekje nekdo ali je tisti nekdo, tisti, ki ga sliši, ki ga 
posluša, ki ga usmerja, ki je fizičen, ki je stvaren, tako kot vi, kot posameznik, kot nekdo, ki ga 
lahko primete, a hkrati lahko postavite ob svoj bok? 
 
»Ali je še morda kje življenje, tam nekje v daljavi ali je edino tukaj, v stvarstvu Zemlje?«, ste 
se spraševali mnogi. 
Vendar, verjemite, vsi otroci točno vedó, da niste sami kot civilizacija, ampak ste samo 
prehajajoča postavitev za svet, ki je pred vami. 
 
Tuje civilizacije že nekaj sto tisoč let bedijo nad vami in vas spremljajo v razvoju. Zakaj? 
Preprosto zato, ker so Oni tisti, ki so tudi soustvarjali človeka, soustvarjali naravo, 
soustvarjali življenje, kot ga morda poznate približno v vsakdanjemu življenju kot ga, žal, 
poznate. Vendar, moram dejati ga, žal, poznate zelo malo ali skorajda nič. 
 
Zato imate tudi toliko spečega možgana. Le nekaj procentov spečega ali pol spečega 
možgana zmorete tu in tam malce vklopiti, malce zadihati, malce se pregledati.  
 
Vendar, načeloma pa tekate v programu vsakdana.  
Vstanete, se oblečete, se oprhate, se uredite, odidete, služite, se šolate, se izobražujete, 
jeste, pijete – se pravi, skorajda se ne veselite ali pa se. In tako nekako vse do večera, kjer 
pritečete domov utrujeni, izčrpani, žalostni, osamljeni, morda počaščeni ali pa ne. Se uležete 
v posteljo in telo zaspi. Vaša duša na pol zaspi. Ponoči se prebujate s skrbmi. Zopet jutro. 
Zopet isti tempo skozi vsak dan, skozi ves čas vašega življenja, dokler ne izdahnete. Potem, 
ko izdahnete, se vrtite in sukate po toku dogodkov, ki ste jih nekako že izživeli ali temu 
pravite ali opevate energija spomina. 
 
Spomin je samo energija. Energija, ki ostaja, je torej samo spomin.  
A glej ga zlomka!  
Ko bi človek dojel, da lahko človek sam sebe prestavi, tudi o tem je mnogokrat razmišljal, 
vendar razmišljal morda o telepatiji, o prenosu misli, o prenosu telesa. Tu in tam celo imel v 
živo izkušnjo ali vživete izkustvene, nekakšne projekcije, v katerih se je premikal tudi fizično. 
Predvsem pa v občutju, da je tam in se zopet vračal nazaj.  
 
MOŽGAN JE STEBER FIZIČNEGA SPOMINA 
 
Mnogo premikov vsakdanji človek pozna.  
Vendar, ko človek odklopi razum, ko odklopi možgan, ki poskuša analizirati in se vpeljati ali 
vpeljáti samo po toku dogodkov, ki jih pozna, boste dojeli, da je možgan izraziti steber 
fizičnega spomina, ki ste ga kdaj koli skupaj sestavljali in postavljali.  
 
V središču samega fizičnega možgana imate nekakšen center, središčni del, iz katerega 
oddajate signal: kdaj jeste, kdaj spite, kdaj hodite, kdaj govorite.  
V notranjosti je tako kot velika krogla, kot spolzi in se vrtinči in oddaja svetlobo, lepoto, 
milino in toplino vseh vaših mislih: kdaj boste skuhali, kaj boste skuhali, kaj boste pripravili, 
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za koga boste pripravili, na kakšen način boste pripravili. Se pravi, vse, kar se dogaja v toku 
misli, se lesketa v tej notranji energiji. 
 
Ampak prav to je izjemnega pomena, ker se prav ta središčna krogla povezuje na tretje oko 
in hkrati tudi na pretok češarike. 
 
Češarika je namreč središčni možgan same duše. Ta je za človeka silnega pomena. 
Grabežljivi človek išče prav slednjega, ker ta prenaša spomin iz vsegá, iz predhodnih vstajenj 
milijonskih ali milijardnih let popotovanja samega človeka na različnih planetih, kajti duša 
shranjuje spomin tistega, kar je nekoč bilo potrebno preoblikovati in se je skozi življenja, na 
fizični bazi znova spametovalo, preoblikovalo in postavljalo. 
 
Ko se poveže ta središčni možgan s to svetlobno kroglo, nastane kot povezava dveh točk, ki 
se nasloni še na tretje oko. 
 
Torej, tri, trije deleži, ki se medsebojno povežejo kot tri točke, kot tri samostojne gmote, 
oddajo membrano, membrano časa in prostora, ki vibrira na širino po zemeljski obli in 
privablja k vam enako misleče, enako govoreče, enake zgodovinske spektakularne like, ki 
ste jih nekoč imeli ali ste jih ustvarjali. Se pravi, vse, kar je bilo na bazi fizičnega življenja.  
 
In točno tam je ključ, kjer človek nosi spomin, kje je prvič vdahnil, kdo mu je dal ta vdah, 
na kakšen način se je postavil in vse, kar se tiče njegove zgodovine. 
 
Točno to želi fizični človek, preko robotiziranega stanja, ujeti ali zajeti.  
Torej, tam je pretok informacij, v katere vsakdanji človek skorajda ne vstopa. Vam jih bodo 
pa zagotovo izmaknili skozi čipiranje, kajti vpeli vas bodo v možgan višjega Jaza, njihovega 
računalniškega obraza in vas tja tudi usmerjali. 
 
Vendar, to je eno področje. 
Češarika ali mini mini možganček, kot Smo ga mnogokrat opevali, je pravzaprav signal ali 
oddajnik za vse tiste, ki so krojači, ustvarjalci vas samih. 
To ne pomeni, da Bog sodeluje v vsakdanjemu delu vašega življenja, ampak, vsak 
posameznik s svojimi mislimi izoblikuje in postavlja ta steber.  
 
Zelo preprosto,  na ta način, vedno znova, po barvitostnemu signalu, oddaja kdo 
pravzaprav je, kaj pravzaprav je, zakaj pravzaprav je. In vse, kar je v tistemu danemu 
trenutku, se oddaja prav preko tega signala. 
 
V ZGODOVINI SO RELIGIJE, RAZLIČNA VEROVANJA VEDNO PRIPELJALE ČLOVEKA V POTOP 
 
In ko je človek prehajal v fazo, v kateri je vsako neko obdobje hotel poloviti to, je 
navidezno zrasla religija ali je navidezno zrasla vera, verovanje, znanje, veličina, ki je na 
koncu samega človeka prestopila. Na nek način pohodila. To je vedno pripeljalo v potop ali 
v ciklus vnovičnega rojstva, vnovičnega preoblikovanja ali izginjanja civilizacij neznano 
kam.  
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Nepojasnjeni dogodki so vedno pojasnjeni dogodki.  
Mnogo milijonov bitij, bitij človeštva, bitij živalstva, bitij vsegá, kar morda deloma poznate 
ali se celo spominjate, so civilizacije, ki so jih ustvarjale prav zaradi tega signala, ki se je 
oddajal na Zemlji, prešle iskati in jih pobirale.  
In zato so mnoge civilizacije, skozi popotovanja, preprosto izparele neznano kam. Zato ne 
najdete niti trupel ali pa od njih sila malo. Tisti, ki so bili že predhodno pokopani – ne tisti, ki 
so bili preprosto odpeljani. 
 
PREHAJAMO V FAZO ZAKLJUČKA ALI PONOVNEGA PREOBLIKOVANJA GENERACIJE 
 
In človek je zopet prišel v podobo ali v usmeritev, kjer prestopa navidezno sam sebe.  
In prav zaradi tega ciklusa, tega obrata ali preobrata, prehajate v fazo zaključka ali 
ponovnega preoblikovanja generacije.  
 
Ampak, nič več v razcvet! Ampak v genocid, v poboj, v izničenje. V stanje, kjer ne bo več 
čustev, kjer ne bo več misli, kjer ne bo več nadzora, kjer ne bo več čutenja, nobenega 
željenja. Nobena volja ne bo več vaša, ampak bo samo še, kot na klik, kot nekdo, ki vas bo 
poganjal in prestavljal. 
 
In ker prehajate v to fazo in ker se vidi, da se bo človeštvo zaključilo v temu razcvetu so 
tisti, ki so kreirali in soustvarjali na planetu Zemlja – karkoli: ali žuželko ali bitje narave, ali 
človeka ali las, ali kar koli v podobi nečesa živega, so se odzvali in so se odločili, da bodo 
tisto, kar je za njih najboljšega od vas, za vas, skupaj z vami, morda odpeljali. 
 
Če človek misli, da je v vsakdanu sam, se močno moti!  
Če se boste malo, samo malo poglobili v naravo, boste v naravi vedno znova zaznavali živa 
bitja. To so eterična bitja, duhovna bitja, ki se gibajo in so živeča z vami. 
 
FIZIČNE CIVILIZACIJE SO S SVOJIMI PLOVNIMI MESTI ŽE SKORAJ PREKRILE ZEMLJO 
 
Govorili pa Bomo o civilizacijah, o fizičnih civilizacijah, ki so s plovnimi mesti prekrila skoraj 
celo Zemljo. Na nekaterih predelih bolj intenzivno, na nekaterih delih manj intenzivno.  
 
Morate izhajati iz dejstva, da vsa ta bitja, ki so prišla med vas, nad vas, so prišla zaradi vas. 
Ne zaradi posameznika, ampak zaradi celovitosti, ker se populacija človeške rase, kot kaže, 
zaključuje. Človek bo kmalu pasé. Človek bo kmalu pogubljen, izgubljen in pozabljen. Samo 
še preteklost. 
 
Lahko bi se primerjali, v kasnejšemu času, ne z roboti, ampak z zombiji, kar bo nastalo iz 
mutiranih cepiv, iz vsegá, kar vam bodo postavljali, iz vsegá, kar vas bodo usmerjali. 
  
Zato bi lahko imenovali bodoči izraz ubogih ljudi, ki bodo trpinčeni, preprosto brez duše in 
vesti, brez zavedanja in brez milosti, v bolečinah in razpadanju, bi lahko primerjali z 
zombijem. Tako vam bo nekako izraz blizu in boste vedeli, o čem govorim ali bolje, pri Nas 
opevamo. 
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PLANET ZEMLJA JE KREACIJA TUJIH CIVILIZACIJ 
 
Morate vedeti, da ti tujci niso vdrli v vaš življenjski stil, ker je Zemlja njihov svet. Izhajajte iz 
tegá!  
Planet Zemlja je njihova kreacija in so soustvarjalci tistega, kar ste nekoč imeli, kar še 
morda nekaj imate in kar že izpuščate.  
 
Zato je prvo, zlato pravilo: SPOŠTOVANJE do vsegá, kar je prešlo. Spoštovanje do bitij, ki jih 
ne poznate in jih nikoli ne boste niti imeli več priložnost spoznavati, ampak boste dojeli, da 
je vaš življenjski čas na Zemlji bil prava zabloda. Da je bilo vse zlagano, vse podtaknjeno iz 
strani človeka.  
 
Človek z različnimi »ORGANIZACIJAMI«, z nekaterimi civilizacijami, NIŽJIMI civilizacijami, 
že kar nekaj desetletij, stoletij in tisočletij navidezno sodeluje.  
Zato ima človek tudi nekako izpopolnjeno tehnologijo, ki jo je pridobil iz strani, ne svojega 
znanja, ampak iz strani tujcev, ki so prišli in želeli sodelovati z njimi.  
 
ČLOVEK JE IZDAL SOČLOVEKA, S PRODAJO DUŠ JE DOBIL RAZLIČNA ZNANJA, MOČI IN 
POZICIJE 
 
Predvsem prva največja znanja, veličine in premike o plovnih postavitvah so dobili z izdajo. 
Človek je namreč izdal sočloveka, podal določena znanja kot jih je poznal, zmanevriral in 
predvsem prodajal dušo. Skozi dušo so podali marsikaj v védenje denarja, moči in pozicij.  
In tako so, na podlagi tegá, človek pridobil prve informacije o prenosu signala, tako 
televizijskega kot tudi električnega, tudi marsikaterih drugih stanj, ki jih imate.  
 
Vaša inovacija bi se lahko primerjala z razvojem ali z nastalimi vrstami. 
Če pogledate po človeški rasi, boste ugotovili, da človek ni ustvaril POPOLNOMA NIČESAR, 
ampak resnično popolnoma ničesar! Zakaj to poudarjam? 
Človek je samo kloniral, mutiral in mešal tisto, kar je že bilo. Torej, če bi dejali, da je človek 
ustvaril konja, bi se zlagali. Človek je samo izdelal izpeljanke iz konja in jih paril in mešetaril 
sem in tja.  
 
ČLOVEK NI USTVARIL ENE ŽIVE VRSTE! Samo iz nečesa je pobiral in iz tistega, kar je že bilo, 
oblikoval, uničeval, rušil harmonijo in predvsem, v vsakemu živemu bitju iskal tiste neke 
informacije, kako bi lahko nadzoroval, izoblikoval vse tisto, kar je bilo zanj najbolj 
pomembno. 
 
Morate vedeti, da enako kot je človek manipuliral z rastlinami, z živalmi, z zrakom, kar še 
manipulira, enako ste prišli sedaj do faze, da bo manipuliral tudi vas.  
Hočeš nočeš, vsi tisti, ki bodo zmanipulirani in ne bodo imeli svojega lastnega jaza, so 
izbrisani. Ste, so in bodo! STE, SO IN BODO! 
Vsi tisti, ki mislite, da temu ne bo tako, vam Bom kaj kmalu poudaril, da se zelo močno tudi 
motite! 
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5G TEHNOLOGIJA JE VOJAŠKO OROŽJE 
 
Človek bo moral, v temu konceptu, najprej sebe ustaviti.  
 
Na podlagi tegá bo pričel šele loviti svoj čas. Ker vaš čas tako močno poganjajo z določeno, 
kako naj se izrazim?, kot simetrijo nekih vzporednic, kot z nekimi različnimi linijami, tako, kot 
lahko vplivajo z določenimi aparaturami na to, da lahko dvigujejo in se igrajo z vašim 
vremenom, s toploto, s hladom in vam mečejo, skupaj s kombinacijo zvoka, kovin, težkih 
kovin, vam ustvarjajo s chemtraili različna podnebja. Ampak, chemtraili so že skorajda 
pase. To je že tisto, kar boste dejali, da je že preteklost. Ker pred vami je še tisočkrat večja 
faza razvoja, ki so vam jo zelo elegantno in pretkano postavili, ki je 5G tehnologija. 
 
5G tehnologija je namreč vojaško orožje. Nič drugega! 
 
Vsi tisti, ki se jezite ali se smejite, morate vedeti, da z eno samo lučjo, z eno vibracijo lahko 
vas ustrelijo direktno v češariko.  
Vas ugonobijo z enim strelom, ko se sprehajate po ulici. Lahko vas bodo sestrelili, skurili ali 
mučili v vašemu stanovanju, pa nihče ne bo vedel, da ste sploh obstajali, da ste sploh kričali, 
da se je sploh karkoli dogajalo z vami.  
In namen 5G tehnologije je izprazniti svet do te mere, da je takšna peščica ljudi na planetu 
Zemlja, da jo lahko tisti, ki so se odločili za tak podvig tudi manipulirajo, manevrirajo in 
postavljajo.  
 
Na nek način so zelo modri!  
Ne morete voditi in usmerjati takšne mase ljudi, zato jih je potrebno ustrahovati, razbliniti, 
raztresiti in nekako odmakniti drug od drugega, da lahko preprosto nadzorujejo z vašo 
tehnologijo vaše stanje. 
 
Vendar, vsakdanji človek je šel še korak dlje v razmišljanju, kako bi sebe premaknil in 
podjarmil tudi drugi svet, tuji svet, tuje civilizacije, pridobil njihova znanja, še več kot ga ima. 
  
Vsa znanja, ki jih imate v osnovi, so bila nekoč, nekdaj podarjena - ali zato, ker je kakšen 
neznani leteči predmet, da se opevam zelo preprosto, preprosto sebe žrtvoval za to, ker se je 
vedela, kakšna bo zgodovina. Ker se mi lahko sprehajamo po času ali prostoru, se točno vidi, 
kaj bo kdo naredil, kako bo naredil. 
 
Prehajate namreč v obdobje, v kateremu se Bomo Mi zelo potrudili, da Bomo ohranili 
zgodovino. Človek pa bo ostal brez zgodovine. To je dejstvo! 
Manjkalo vam bo nekaj, po kar boste iz predčasja hoteli nekateri iskati izvor, zakaj je 
človeška rasa naenkrat izginila. 
 
Morate vedeti, da jedrska energija, jedrska konica, vse, kar je jedrskega, ne uniči samo 
Mater Naravo, ne uniči in ne izniči samo svetá fizičnega stvarstva, ampak najmanj 23 do 27 
fizičnih teles, ki jih imate kot podlaga za to življenje. 
To pomeni, da vam bo skozi to, karkoli se bo dogajalo s tistimi, ki bodo nekako ostajali, 
preprosto prišlo do izbrisa zgodovine.  
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In zato boste mnogi, pomnite in zapomnite si to, prehajali iz predčasja, kamor se boste 
premaknili s plovili, tudi v čas iskanja resnice, kaj se je dogajalo s tistimi, ki so ostajali. 
 
PLANET ZEMLJA, V TAKŠNI OBLIKI KOT JE SEDAJ, NE BO VEČ OBSTAJAL 
 
Namreč, planet Zemlja, takšen kot je, ne bo več obstajal, želite to sprejeti ali ne! 
 
Vsi tisti, ki se boste jezili zaradi Moje izjave, vas moram potolažiti, da vam GARANTIRANO 
govorim iz predčasja, ker vem, kaj je v predčasju in vašega sveta, planeta, takšnega kot je, 
sploh več ni. Ampak je iz tega nastala gmota energije, sončne energije, gostljate energije, 
ki se lesketa, sveti in oddaja gorljivo toploto, na nek način toploto tujemu svetu, planetu, v 
kateremu boste nekateri imeli celo priložnost vstopanja in dihanja. 
 
Namreč, da se vrnem še korak nazaj. 
V času, v kateremu ste, vam nikakor ne morem zagotoviti, niti obljubiti, da ste v času, v 
kateremu boste lahko živeli stoletje ali tisočletje. Tukaj na Zemlji ne!  
 
Veste, da se vaš čas zaključuje. Tega se zavedate vsi. Ne z genocidom, ne z novo genetsko 
podobo, ki jo vam bodo postavili, ampak zato, ker ste preprosto prespali razvojno fazo, v 
kateri bi morali vsi, vsi dejansko tudi sodelovati. 
 
TUJE CIVILIZACIJE SO S SVOJIMI PLOVILI ŽE VSTOPILE MED NAS 
 
In niti toliko, večina, Bom dejal, morda 90 ali 95 procentov preprostega človeka niti ni 
opazilo, kdaj so tujci pričeli prehajati med vas. Uporabil Bom izraz tujci. Torej, tujci so tisti, ki 
so iz drugih planetov prehajajoči skozi vas sončni sistem, skozi vaše sonce vstopali v vaš 
eter in prišli čisto do vas. 
 
Plovila, dejal Bom, Naša tudi, ker Smo tudi del soustvarjalstva ali pa del popotovanja, v 
kateremu se nahajate, Smo tudi Mi kot civilizacija, ki ima še svoj avtohtoni planet in imamo 
očuvan prvi planet v obstoju in edini planet.  
 
Zaradi enake zgodovine, kot se bo znova ponavljala in se bo znova naredila na bazi 
človeštva, tukaj na Zemlji, se je že dogajalo in so bili že izničeni planeti in se zgodovina 
spomina samo preoblikuje.  
 
Zato se mnogi mnogokrat zavedate, da vas je strah. Strah vas je sodobnega časa, ker imate 
spomin na nekaj, kar je bilo. Na nekaj, kar je bilo skozi čas, v predhodnemu obdobju, 
predno ste vstopili v planet zemeljskega etra in tukaj zaživeli. 
 
Bodite pozorni! 
Tujci so torej tisti, tako imenovani, ki imajo svoje planete. Tujci so tisti, ki so zapuščali svoje 
planete z namenom raziskovanja, eksperimentov, preoblikovanja in pobiranja, nabiranja 
vsegá, kar je nekoč pripadalo planetu Zemlja. Duhov, energij, ki jih človek tako malomarno 
izpušča, izgublja in imate ogromno razpršene energije, ne da bi se tega zavedali. 
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Če bi bili pozorni, bi morda celo opazili, da so določeni kreatorji, ki so ustvarjali obdobje 
nekakšnih dinozavrov ali teh velikih živali, preprosto prišli po te energije in jih odmaknili iz 
Zemlje. In tako kot se masovno tudi kiti odmaknejo s spremembo diha in izdiha, ali pa 
nekaterih drugih morskih živali, ki jih sploh ne opazite, da vam izginjajo, se preprosto te 
energije odmaknejo in pretočijo in usmerijo v eter ozona ali ozvezdnega dela, kjer spijo in 
čakajo. 
Te energije Smo že v večini nabrali in pobrali, Bom dejal.  
 
Mi že kar nekaj tednov zelo intenzivno spremljamo vaš zaključek vašega preoblikovanja, če 
se smem tako izraziti. In če boste pozorni, boste ugotovili, da vse, kar vi uničite kot zelo 
razvita in inteligentna vrsta človeštva ali človek, smo vam že vse energije kot duše pobrali. 
Zato tudi ptic, ki jih vi masovno uničujete z vsemi drugimi nekakšnimi postavitvami žuželk, ki 
so zelo doprinosne in ki so v doprinosu za razvoj hrane in za življenje človeka, Smo Mi že 
večinoma vse pobrali. Niti opazili niste! 
 
Če boste malo bolje pogledali boste videli, da na nebu dimi, se ne samo chemtreili, ki jih 
zastrupljajo iz vaših smeri in špricajo tudi Nas in skrivajo Nas, da vas morda ne bi prehitro 
pocukali ali se vam nasmehnili, imamo enake težave kot vi tudi Mi zato, ker strupi, ki so kot 
težke kovine, nikakor niso primerne niti za Naše organizme, ki smo bolj čisti. Ampak Smo se 
na to tudi pripravili, kot se je kdaj koli človek pripravil na takšen podvig. 
 
Morate vedeti, ko se boste ustavili, nas boste opazili. Mi smo že na tleh. Postopoma Smo 
prehajali do faze, na katerih sedaj govorimo, da smo trdno na svojih nogah, na vaših fizičnih 
tleh. 
 
Kako veste, da smo Mi? 
Prvič ali prvi znak, da je nad vami kovinsko mesto je čudna, močna svetloba kovine, ki jo 
nikakor ne morete izoblikovati. Seveda, nikakor jo ne morete postaviti ali usmeriti. In zato 
lahko opazite to kot prvi znak, da nekaj z vašim nebom ni prav. 
 
Glede na to, da so Naša plovila prilagojena vaši barvitosti vašega zraka in glede na to, da 
vaš možgan večinoma spi, je to Nam največja vrednota, ker Nam je dosti lažje potem 
prestopati, nabirati, sestavljati, pobirati energije, ki jih vi sploh ne rabite, ker nimate niti 
občutka za sočloveka.  
Niti nimate občutka za živali, da bi jih želeli sploh ohraniti, kaj šele rastline in živali drugih 
vrst, ki jih skorajda ne opazite. Med njimi so tudi deževniki, različne ličinke, različne žuželke, 
ki masovno umirajo zaradi strupov, ki vam jih posuvajo in vas zastrupljajo tudi s sodobno 
tehnologijo. 
 
Ampak, kakorkoli že, med vso to sodobno tehnologijo, Smo se pomešali tudi Mi, čisto Sami. 
Več kot 3.895 tisoč planetov sodeluje v temu projektu pobiranja in nabiranja FIZIČNIH, 
govorimo o FIZIČNIH planetih. Ne govorimo o duhovnih, etričnih ali sferah, ki so navidezne 
ali delno kompaktne. Govorimo izključno samo o planetih kot je vaš – trden, čvrst. Se pravi, 
opevamo te civilizacije in ta stanja. Da ne boste mešali med duhovnim, ki je nekaj čisto 
drugega od tegá, kar je fizičnega. 
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Vi vsi veste, da je energija neminljiva, nesmrtna in da energijo, če človek polovi, se lahko 
nahrani z njo, jo na novo lahko oblikuje, jo pregnete, jo potopi samo v strukturo naravnih 
sestavin Andale, kot jo opevamo Mi, čisto sami in postane energija živa, gnetljiva in 
neminljiva. Torej, z energijo se da igrati. 
 
LANINE KNJIGE SO ŽIVE KNJIGE, IZ NJIH LAHKO RAZBEREMO NAŠO PRIHODNOST 
 
Vendar, če ste samo malo pogledali in malo prebirali Lanine knjige, ste skozi to lahko 
dojeli, kaj ste doživeli, kaj ste preživeli in v kakšen stadij tudi prehajate. 
Preprosto poskušajte knjige, ki vam jih je podala, brati kot raziskovalne knjige, ne kot roman. 
Berite jih z dušo, s srcem, besedo za besedo, stavek za stavek, tako, da boste začutili, ker je 
to program matrice, v katero lahko vstopite. 
  
To je živa knjiga!  
PREBUJENA, USOJENA in BOŽJA so tri svete knjige, ki so podane za vas, da iz vas prebuja 
živi spomin, da se boste znajdli v prihajajočemu času, v kateremu ste. Zato si pomagajte. 
Razbirajte, prebirajte in si jo podajajte. To rabite! Resnično! Ker s tem boste dojeli, kakšna 
je vaša prihodnost. 
 
SPREMEMBE, KI SO SE ŽE ZGODILE NA ZEMLJI 
 
Da se vrnem nazaj na te silne, tisočere civilizacije.  
Ko pogledate v nebo, ste zapazili drugačno barvitost strukture kovine. Svetloba je tako 
močna, da ne morete gledati in se vam svetloba odbija. To je prvi znak, da je kovina, da je 
nad vami nekaj, kar je kovinskega. 
 
Drugo, če spremljate, ste opazili, da vašega sonca sploh več ni. 
 
In tudi pol Severa in Juga je močno, močno premaknjen in postavljen drugače. Pa ne zato, 
ker bi ga Mi hoteli prestaviti, ampak zato, ker je preprosto Zemlja že zdrsnila iz ravnovesja 
ali iz ravnotežja zaradi neharmonije in se je pričela drugače vrteti ali gibati. Njen tok je 
upočasnjen.  
Čez čas pa se bo struktura njegovega gibanja hitreje potiskala in bo prišlo do pregrevanja.  
 
Vendar, ker bi vaš planet uničil postavitev v vesolju ali v galaksiji ali v določeni sferi, v 
kateri se, pač, nahaja vaš planet, se je ta planet odmaknil na obronek.  
Na obronku so vedno tisti planeti, ki ne naredijo več škode tistim, ki so v osrčju ali v 
osrčnemu delu. Vendar, pustimo to! 
 
POMEMBNO JE, DA OPAZIMO SVETLOBO SONCA, SONCE JE PREHOD ZA DRUGE CIVILIZACIJE 
 
Pomembno je, da opazite svetlobo Sonca! 
Svetloba Sonca je drugačne toplote. To zagotovo opazite.  
Spomnite se, dragi moji. SPOMNITE SE, ko ste bili manjši, ko ste vi bili mlajši, ste postopoma 
se lahko sončili, pregrevali. Sonce vas je ogrelo v kosti. Lahko ste bili na soncu ure in ure. To 
je bilo vaše sonce, tisto zdravo sonce, tisto pravo sonce, ki je hrana za vas. 
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Sedaj imate sonce, ki vas opeče v nekaj trenutkih. Ampak samo na površini. To sonce je 
tisto sonce, ki je pripravljeno, da bo spražilo vašo Zemljo, vaš planet.  
Ampak, ne govoriti in ne razmišljati od tega, ker imate morda preveč industrije, ker imate 
toliko strupov. To je le neki procent, ki gre v zrak. Ne razmišljajte, da vaše farme uničujejo 
zrak! To se da oblikovati drugače, tudi s čistilnimi postavitvami. 
 
Največji problem je človek sam, ker dela genocid nad človekom že predolgo.  
In zato je tudi pričel razmišljati o tem, da bi nadvladal sonce. Ampak, žal, pravega sonca ne 
more nadvladati. Nadvlada lahko samo to umetno sonce, ki je postavljeno. Ampak, to so 
takozvani kot reflektorji. 
 
Če boste dobro gledali boste opazili, da so to posebni tretmaji, posebne luči, ki jih imate 
samo za nekaj časa, samo za začasno. Če boste dobro pogledali boste lahko opazili več 
sonc, »sonc«, svetlob, krogel, pozicij.  
V osnovi je sonce prehod, kanal, skozi katerega se prehaja proti planetu. To je osnova. 
Prehod!  
 
Če sonce slikate boste lahko opazili na določenih posnetkih, da imate črno piko, kvadratek 
ali nekaj takega, kot črna luknja, ki se vidi na soncu. To je prehod, dragi moji. Skozi ta 
prehod lahko pride kdor koli, ki je malce bolj inovativen – v Naših sferah, seveda. Lahko 
prehajamo skozi do vas. In tako se, skozi galaksije, do vsakega planeta da priti skozi sonca.  
 
V vesoljnemu obstoju je ogromno sonc. Ni pomembna številka! Ker bi vaša teza o 
prepričanosti Zemlje padla. Zato Bom opeval samo toliko, da vam ne zrušim vašega šolskega 
sistema ali znanstvenega sistema, ki je včasih malce obubožan. Ampak, stopimo dalje! 
 
Če boste dobro pogledali samo sonca boste videli, da imajo drugačne oblike.  
Nekateri so kvadratni, nekateri so kot malo šestkotni, kot bi se lomilo. Vaše Sonce pa je 
steklo, se stekalo, se je prelivalo in oddajalo prijetno toploto. 
 
Ta umetna sonca, ki jih imate in so postavljena za vas, se v določenemu momentu, če 
gledate nad horizontom, ločujejo in imate lahko vzporednico več sonc.  
To pomeni, več sonc kot imate, več prehodov imate. Več vstopajočih točk imate, ki lahko 
prehajajo kdorkoli, katerikoli, ki je nekako inovativen. Ne človek! Človek se še ni spravil niti 
skozi luno, kaj šele skozi sonce. Torej, vam lahko zagotovim, da človek skozi sonce, žal, ne 
more priti. 
 
Ne glede na to, kaj vam govorijo, kako vam podajajo, vedno se spomnite in ozavestite, da, če 
človek samo nekaj nadgrajuje, ni pa IZVIREN v nečemu, izhajate iz tega, da ni tako zelo 
intelekten ali Bom dejal, širok v temu velikemu umu. 
Kajti, vsi tisti, ki so na nekih pozicijah moči, so v umu, žal, moram priznati, daleč od osnov. 
Ampak najamejo ljudi, ki z dušo in srcem, z radostjo raziskujejo in podajajo inovacije in 
morda celo, morda celo to prodajo in iz tegá, potem kot nekega patenta, nekateri 
eksperimentirajo, ki obračajo na vaš račun, na tuj račun marsikaj. 
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Vendar, tako je vaš razvoj. Takšen pač je. Imate ga, takšnega kot imate. Ampak, toliko kot ste 
ustvarjali v raziskovanju, v razgledanosti, vendar ne v razgledanosti učljivosti, ampak 
intuicije, dragi moji.  
 
Intuicija je tista, ki vam odpira jasnovidnost, videnja, vedenja, zavedanja. Ne rabite 
nobenih šol. To je razgledanost. To je tisto, kjer človek diha z naravo in lahko pogleda v vse 
plasti, v vse smeri, v predčasje, sedanji čas, pretekli čas, katerikoli čas. Vse imate v sebi, 
vse lahko pregledate. 
 
Vendar, bolj ko vibrirate v tej iskrivosti, iskrenosti, toplini in milini, prej lahko vstopate in 
pogledate v teh poljih in v teh področjih. Kajti, ljubezen ali ljubeča energija vas dvigne 
iznad tal in to na področje membrane, kjer je navidezna najnižja točka, kjer se fizična 
plovila tujih civilizacij tudi spustijo na vaša fizična tla. 
 
Če izhajamo iz dejstva, da je ta membrana dihajoča trava, torej, tako kot ima dih trave v 
jutranjemu času, kot rosa, če se sprehodite preko nje, začutite kje je to polje te travnate 
površine ali tega diha, točno najdete to membrano. In to je ta točka, na katero so 
povezana ta plovila, ki so prišla. 
 
Pa se vrnimo nazaj k plovnim mestom. Torej, nadaljujemo s »sonci«.  
Če boste malo bolje pogledali boste videli, da nekatera sonca zahajajo drugje, na večih 
različnih področjih.  
 
Če boste malo bolj pogledali v širino boste videli, da so to ogromna plovila, ki imajo kot 
veliki krožniki, kot plovna nabiralna mesta, vrelišča marsičesa. Imajo v sredini ogromno 
kroglo svetlobe, ki je gorljiva in se jo lahko preprosto nekako obnavlja ali postavlja kjerkoli.  
 
In če boste malo bolj pretkani in opazovali svet nad seboj, boste opazili, da se, tako kot se 
vaše zvezde preprosto lahko z raketnim pogonom premikajo sem in tja ali pa se lahko 
počasi premikajo in plujejo in lahko ustvarjajo nekakšne postavitve zapisa zemeljskega 
zemljevida, nebeških struktur ali planetov, se torej lahko poigravate tudi s to pozicijo 
gledanja, da lahko vidite in opazite, kako se plovila, sončna plovila, premikajo in 
postavljajo in skrbijo za vas.  
 
Skrbijo za vas. Kaj to pomeni? 
Zelo preprosto, pobirajo tisto energijo, ki je zunaj, ki je begajoča. To pa je vse, kar masovno, 
trenutno umira in usiha pod 5G tehnologijo in še nadgrajeno tehnologijo! Torej, tisto, kar po 
človeški strani izpareva, Mi nabiramo in shranjujemo.  
 
Če boste dobro gledali, boste opazili tudi luno. Luna vam je vedno na različnih pozicijah, 
ampak, luna ni več luna. Torej, vaša luna je nekje ostala ali pa ste se vi odmaknili od lune. 
Torej, pomislite – zakaj je vaša luna kar malce zaobljenih ali malce polomljenih oblik? Zakaj je 
drugačne svetlobe? Zakaj je tako nizka? Zakaj se po njej sprehajajo bitja, ki jih lahko vidite s 
prostim očesom, če se le usedete in opazujete?  
Torej, luna ni več luna, ampak je nekaj, kar je povezano s tujci, ki so prehajali oziroma 
postavljali. 
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In da naredimo neki kratek povzetek. 
Če pogledamo po liniji, nimate niti več pozicije svojega planeta tam, kjer ste bili, nimate 
niti več svojega sonca, nimate niti več svoje lune. Nimate niti več proste svobode nad 
seboj. Zakaj? 
Zato, ker plovna mesta so pravzaprav več plastna področja plovil, ki se zapirajo. In zato 
velikokrat lahko zaznavate, da je nad vami nekaj ali nekdo.  
 
In na najbolj prepoznavni postavitvi vi zagotovo opazite oblike nekakšnih oblakov.  
Saj veste, sopara! Kdo se ne bi igral s soparo? Vsi se lahko igrate s soparo. To je nekaj 
najlepšega, najljubšega. 
In če boste dobro opazovali nebo, boste videli, da v nočnemu času vaše nebo pa le čudno 
žari. Da so čudne barve, ko zahaja »sonce«, da imate od zelene, modre, rumene, oranžne in 
vseh različnih barv, ki se lesketa širooom vašega neba. Kaj ni to najlepše? 
 
Če boste dobro gledali in si morda pomagali samo s fotoaparatom ali s telefonom, samo 
pogledati, boste opazili zožano sliko, boste prej opazili plovila, ki so nad vami. 
 
Svetloba so pravzaprav vedno znova izhaja iz strani luči, ki jih imajo, imamo in jih nikakor več 
ne skrivamo. In bolj ko smo nizko bili in smo bili zelo nizko, nekaj sto metrov nad vami je ta 
najnižja točka, ampak ponoči smo vsi na tleh. Zakaj? 
Zato, ker raziskujemo in pripravljamo sebe na to, da srečamo vas. Tudi Nam je to velik 
podvig! In na to temo Bom pravzaprav podal tudi velika razkritja. 
 
Če se boste ponoči poigravali s tem, da boste samo gledali skozi fotoaparat, dokler se vaš 
možgan, ne vaše oko, ampak vaš možgan ne izoblikuje in ne umiri v tej fazi, da bo pričel 
videvati in sploh vklopiti v mislih tako, da je lahko nekje nekdo, ki vas je prišel opazovati, 
zanalizirati in pripraviti vas in sebe na premik od zemeljskega stvarstva. 
 
Namreč, tako kot apokalipsa, kot bi dejali, je nekako na vsakih nekaj obdobij prehaja reset 
Zemlje. Ampak, ta bo dokončni reset Zemlje. Ampak, ne želim vas strašiti. To je samo 
življenje, nič drugega. 
 
TUJE CIVILIZACIJE BODO POBIRALE VSE, KAR JE V FIZIČNI OBLIKI 
 
In Mi imamo namen pobirati fizična, fizične ljudi, fizična bitja, fizične rastline, fizične 
strukture. Zakaj fizične? 
Preprosto zato, ker Bomo v temu času poskušali, ko se bodo premaknili tisti, ki bodo, pač, 
želeli iti z Nami, dejansko dokopali do največjih razkritij sodobnega časa, da boste lahko v 
prihodnosti pogledali, kako je sestavljeno vaše telo, kaj, kakšna energija je, kaj je notri, zakaj 
je notri. Nekaj, kar človek ni nikoli, nikoli raziskoval.  
 
Skozi to se boste tudi kasneje spajali s svojo shrambo, ki pa jo poznate – duhovno 
shrambo, kjer je vaša najvišja dobra energija ali dobri spomini, katere boste vi spravili v 
sebe. Ali pa ta dobra energija spravila koščke od vas. Zavisi, kako in kaj bo šlo na 
posameznika. 
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PLOVNA MESTA, OBLIKE PLOVIL 
 
Morate vedeti, če boste opazovali nebo, boste opazili, da nimate več modrine neba, ali pa 
sila redkokdaj. In to govori o dejstvu, da opazujte, da so oblaki izoblikovani kot, kot eni 
cmoki. Zato so s chemtreili in s sodobno tehnologijo, kjer lahko izoblikujejo oblake, celo 
pripravljeni poskriti in zakriti tisto, kar je zadaj.  
 
In ne le to! 
Plovila so tako izrazita, da v nekaj nadaljnjih, ne Bom dejal tednih, kaj šele mesecih, bodo 
dejansko se v enemu dnevu odprla, razblinila to soparo okoli sebe, v katero se zavijamo, 
zato, ker Smo tudi Mi potrebovali kar nekaj časa, da Smo se odločili priti po tisto, kar je bil 
naš eksperiment. In človek je NAŠ eksperiment. In vsekakor plujemo s človekom v taki 
meri, da vidimo, koliko je vsak posameznik kot človek pripravljen narediti, postoriti, misliti, 
nekako stati ali obstati. 
Še vedno imate svojo voljo. Še vedno imate svojo postavitev.  
 
Vendar, plovna mesta so sestavljena iz večih različnih manjših plovil.  
 
Imate plovila, ki so dolgi kot črvi, dolga plovila, ki so obdana z gosto lepljivo, kot smolnato 
soparo. Kot bi nalimali soparo. To soparo delajo žužki, žuželke ali tisti, ki bodo poskrbeli za 
žuželke. Torej, prehod za žuželke bodo nekako pomagali stransformirati tisti, ki so žuželke. 
 
Torej, človek bo tako ali tako uničil vse. To je dejstvo!  
Ker kmalu boste imeli odredbo, da vam bodo odvzeli vse, kar je živega – vse krave, vse 
prašičke, vse zelenjave. Ničesar več ne boste smeli gojiti, ker boste jedli samo še sintetične 
krave, sintetično travo, sintetično vse, kar obstaja in ne obstaja. Vse, kar se bo nekdo 
spomnil, vam bo dal. Vse ostalo pa tako ali tako ni dobro in primerno, če je narava za vas. Ker 
zastrupljanje bo, ker zastruplja vodo. In vi boste vse verjeli, tako kot do dandanes. Vse, kar 
vam podajo na pladnju, vi sprejmete. Tako, da zelo pogumno delajte naprej. 
 
Pazite to! 
Vse te krave, ki jih boste vi, na primer, dali pomoriti, Bomo Mi masovno sprejemali in jih 
odvzemali. In predvsem zato, ker nekdo želi loviti energijo njih samih. Mi pa bomo po te 
kreativnosti, pač, prišli sami. Ne Bomo dopustili, da bo človek ali tisti nekdo, ki vlada skozi 
človeka Naravi in posega v Naravo brez ljubezni, brez milosti, brez srčnosti, sploh imel tisto, 
kar on hoče.  
 
Kot drugo, imate plovila, ki so ogromna, več kilometrska. Se pravi, to je tisto kot okrogla, 
več kilometrska baza, na katero se pripenjajo in postavljajo manjša plovila. 
Če vam prišepnemo, da Mi lahko desetletja živimo na takih plovnih mestih in raziskujemo, 
Smo vam vse povedali ali opevali. Ampak, ne razmišljaj človek, da boš živel na takšnem 
kovinskem mestu, ker nisi usposobljen, ker tvoj dih, tvoja pljuča niso namenjena temu! Niti 
vaša miselna energija ne bi zmogla obstajati nekaj daljša obdobja na takšnih plovnih mestih! 
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Kakor imamo na eni strani zabavna področja, imamo na drugi strani kar zahtevna področja. 
Ampak, Naš namen je bil raziskovati, odkriti in razkriti vse tisto, kar je pomembno za Nas, za 
Našo prihodnost.  
Človek si Naš eksperiment, Naše področje. Si ustvarjen kot umetna vrsta in si izpeljanka in 
naseljen ali premaknjen na bazo planeta. Če boste malo prebrali knjige boste videli, ko 
boste našli poglavje, kjer so nekaj vzgajali kot človeka, boste vedeli, ker se boste spomnili.  
 
In lahko bi bili toliko spoštljivi, da vsaj ne bi uničevali narave. Ker narava ste vi, narava ste 
vi sami.  
In vse, kar vam postrežejo na pladnju, vi sprejemate. In to je vaša napaka, ker več ne 
razmišljate sami, ne čutite sami, ne dihate sami.  
 
Torej, vse tisto, kar bomo Mi živalskega nabirali, bomo shranjevali, več ali manj, na ta 
velika, velika, velika plovna mesta, ki so več kilometrska. 
Eno plovilo, za primerjavo, v vaši strukturi primerjave, je več tisoč metrov veliko plovilo, krog 
premer. To je osnova. In plovila se na plovila povežejo kot navidezni magneti.  
Ampak, tako kot se lahko medsebojno povežejo in zapirajo nebo, na kar Smo vas pripravljali 
že več kot desetletje, da ne boste dejali, da niste vedeli, se pravi, se enako lahko spustimo 
tudi na tla. Saj smo fizični!  
In preko noči Smo že na tleh. Na velikih področjih, v velikih državah. Ampak, Bomo 
predvsem največ tam, kjer bo potrebno očuvati največ tiste energije, ki bo kaj kmalu od 
življenja odšla. 
 
Da se nekako spustimo v ta plovna mesta. 
Plovna mesta imajo manjša plovila. No, manjša – kako naj opevam? Morda, v povprečju je 
plovilo, eno preprosto plovilo, več tisoč metrov dolgo. Na teh ali na njih so pripeta in vpeta 
plovilca, plovilca, ki so različnih oblik.  
 
Zato vas zna osupniti odprtost, ko se bodo odprla za vas »nebesa«, boste videli, da so 
plovila kot simbol časa in prostora kreatorjev. 
 
Vsako plovilo, vsako plovilo – malo, veliko, tako ali drugačno, ima simbol. Ampak, plovila so 
narejena v obliki živali. Največ znate opaziti tega. Rastline še niso prišle na površje do točke, 
da bi jih odkrivali.  
 
Ampak, bodite pozorni! 
Znate opaziti ogromno plovil v obliki dinozavrov. Prav oblika dinozavrov je! 
Vsaka zgodovina, ki jo vi poznate kot izkopanina, kjer ste izkopali različna okostja, veste 
kakšne ste približno, približno dinozavrčke poznali, ampak, to so že, seveda, bitja, ki so bila 
odmaknjena, boste največ opazili prav teh, teh plovil ali takšnih plovil nad seboj. To niso 
majhne postavitve. Na njih pa so bitja, ki delajo, so delala ali ustvarjajo nekaj, kar je za njih. 
 
Kot drugo boste videli ogromno kač, plovil, v obliki kač. 
Saj veste, na planetu Zemlja imate toliko kač, da vsaka kača je od nekod prišla. Nekdo jo je 
skreiral in izoblikoval. Torej, opazili boste ogromne kače, dolge kače. To so plovila, kjer so 
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tudi raziskovalni centri in shramba za kače. Tisti, ki bodo pobirali kače, jih bodo shranjevali 
na prostore, ki so namenjeni njim. 
 
Potem imate plovila okroglih oblik, okroglih oblik, ki se, kot jih vi približno, približno lahko 
nekako vzamete, da so tako kot plovila krožniki. Ampak, ta »krožnik« plovila se odprejo in se 
razstavijo. Razstavijo se lahko tako, da gre popolno, kot bi dejali »streha ali vrh« plovila 
samostojno in se obrne in postane lovilna posoda, se sestavlja. Lahko naredimo bazen iz 
tegá, če želimo. Se pravi, lahko sestavljamo, izoblikujemo vse. 
 
Po drugi strani imate na teh okroglih plovilih ogromno luči, ki naj vam bodo smer, ko boste 
opazovali nebo.  
Nočno življenje je polno luči. Dragi moji, ustavite se in pričnite gledati. To je tisto, kar vi 
rabite, da boste opazili, da so nad vami plovila. Na njih pa boste opazili različna bitja. 
Nekateri so v podobi človeka, nekateri v podobi živali. Nekateri so, kot vaši domišljijski liki – 
od tam je tudi ta povezava. Se pravi, različna bitja, različni kreatorji! 
 
V osnovi, Iskro Luči, Energije je dal Bog. Izvor. Brez nje ne bi bilo življenja! To je Nam jasno in 
kristalno razkrito. Samo človeku, pač, temu ni tako!  
 
Po drugi strani pa boste na plovilih opazili veliko veliko malih rib, malih žuželk. Nekaj 
malega. Niso vse žive! Ampak so tako kot robotizirana stanja, ki bodo nabirala ličinke ali 
enako z enakim.  
 
Ko Smo pred časom dejali, da bo vsak prišel po svoje, se morate zavedati, da so večina ljudi 
samo pomislila na človeka. Ker človek je zakon! Ker človek je najbolj pomembna vrsta na 
planetu Zemlja in zato ima pravico, da je on prvi in edini!  
Mi pa izbiramo tako, da bomo izbrali tisto, kar je najbolj neopaženo. Torej, vse kar je 
mrtvega, vse kar je razkrojnega, vse kar je pozabljenega, vse kar je izgubljenega, se pravi, vse 
tisto, kar pripada odpadkom. Nato Smo se dotaknili vsega tistega, kar leze pod zemljo, na 
zemlji, v življenje. 
 
Sedaj nabiramo rastline. Ampak, zato boste videli, da bomo nabirali rastline, ki bodo fizične, 
ki bodo izginjale. In če boste gledali v nebo, boste dejansko videli kako, na primer, živali 
tečejo proti svetlobi.  
Če boste malo gledali boste videli, boste videli, da smo celo nekaj avtomobilov odpeljali za 
raziskovanje in za zabavo. Ne zato, da bi jih potrebovali! In na podlagi tegá, jih bomo nekaj 
celo vrnili zato, ker bomo v njih nekaj namestili. 
 
Pazite to! 
Naslednja vrsta, ki vam zna biti zelo zelo zanimiva, so morda kačji pastirji. Oblika kačjih 
pastirjev so manjša plovila, kjer lahko nekdo celo sedi, lahko je dvosed, lahko je štirised, 
lahko je osemsed, ampak so plovila, na katerih lahko sedimo. 
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Kako ločiti plovila? 
Vsako plovilo, vsako ima steklo. In stekla so v obliki oči. In določeni oddajniki, sprejemniki, 
transformatorji so nameščeni na temu plovilu tudi za nočni pogled. Torej so okoli stekla. 
Zato bodite pozorni – niso vsi odsevi, ampak hologrami, skeniranja, pregledi. 
 
Najbolj zanimivo pa je, ko v času noči obhajamo ljudi. 
Živali včasih zelo burno odreagirajo. Ampak, človek pa začuti, kako je zelo nemočen, 
nebogljen, osiromašen. Počuti se krhkega in ranljivega. Preprosto bi se zagotovo počutil tudi 
Sam tako, če bi bil v njegovi koži ali v vaši koži zaradi nevednosti. 
 
Ampak, kaj vas želim opomniti in spomniti?  
Navežite stik z Nami. Pa ne zato, da bi prosjačili, da vas kdo vzame, ampak zato, da se 
boste pripravili na to, da niste več sami. Zato pričnite KOMUNICIRATI. Zato pričnite 
raziskovati in opazovati. 
 
Nekaj tednov še imate v ta namen, če vas, seveda, ne bodo prehitro pocepili ali 
onesposobili.  
Ker imamo Mi časovno opredeljeno mejo, kdaj smemo kaj narediti in postoriti, se človek 
tukaj vmešava in hiti s tem, da bi pobral nekaj, kar je Našega! Da bi uničil ali odvzel našo 
kreacijo.  
 
Pa ljubi človek, pa nisi ti kreator! Ljubi človek, ti si samo človek in bi te lahko primerjal s 
kakšnim morilcem ali s tistim, ki uničuje vse!  
 
Zakaj sem uporabil izraz morilec? Zato, ker dejansko to tudi ste. Pozabili ste na sočloveka. 
Izgubili ste občutek za to! Izgubili ste trezno glavo. Izgubili ste vse, kar je bilo v vaši glavi 
morda odprtega, srčnega in dobrega. Ampak ste tako kot na magnetu. 
  
Pozabili ste, da je Mati Narava NAJBOLJ SVETA ENERGIJA, ki jo častimo Mi. Mi ne častimo 
vas. Mi častimo Naravo. In vi najbolj sveto energijo mendrate, uničujete, sekate, požigate – 
preprosto radirate.  
 
Si predstavljate, kako veliko ljubezen mora človek imeti, iz Našega Stvarstva, da ljubi takšne 
morilce? Ne morem uporabiti drugega! 
 
Če bi človek vzel iz narave tisto, kar on rabi, da preživi, da se nasiti, da se naje, mu je Mati 
Narava vedno podarjena. Nič ni obtežen! 
Ko pa človek, modri človek kalkulira, nadzoruje, manevrira in poskuša nadvladati 
sočloveka s tem, da ima nekdo več, da ima večji nadzor nad marsičem, pa posega v naravo. 
In to je tisto, kar izničuje spoštovanje, celjenje vsegá, kar je življenje. 
 
Torej, če izhajate samo iz dejstva, da tisti, ki uničujejo brez občutka, nikakor, nikakor ne bodo 
dobili priložnost uničevanja še kje drugje!  
Tisti pa, ki imate srce, ki imate čut, ki imate ljubezen, ki imate moč upora, ki imate sočutje 
znotraj sebe, ki imate življenje, ki opazite, pa tudi, če ste plahi, vas Mi opazimo, verjemite! 
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Zato se v naslednjih dneh in tednih pričnite ukvarjati s svetom, ki je prišel med vas. Vendar, 
ne Me vprašati, kdaj boste odšli, ker mnogi ne bodo odšli. Zelo preprosto zakaj? 
 
VSAK BO IMEL MOŽNOST SVOBODNE IZBIRE – OSTATI NA ZEMLJI ALI ODITI 
 
Vsako bitje bo premaknjeno na vpogled svojega prihodnjega časa.  
 
Torej, Bom dejal, 99,9 procentov ljudi, ki jih Bomo povabili na Naša plovila, bodo v nekemu 
trenutku lahko pogledali svojo prihodnost. V tej prihodnosti bo človek dojel, da ne bo 
ničesar več lastnik. Ničesar več. Da imate svojo zemljo, da imate svoje premoženje, da imate 
nekaj svojega, na takšen ali drugačen način, v bodočnosti ne boste imeli. To je prvo in zlato 
pravilo! 
 
Vi boste lahko sobivali. Vi boste lahko uživali. Vi boste lahko jedli, spali, ustvarjali, delali po 
nekih pravilih, seveda, ne uničevali. Skratka, živeli! Dobili na uporabo ali souporabo tisto, 
kar vam Bomo odstopili, ampak nikoli ne boste lastnik ničesar! Zakaj? 
Zato, ker lastništvo daje pohlep. Pohlep daje umor. Umor daje zlo. In zelo preprosto, da se 
izognete zlu in vsej tej religiji in dajali nazaj, ne boste v prihodnosti ničesar imeli v svoji 
lasti. In to je prvi temelj, kjer bodo masovno ljudje hoteli nazaj. 
 
Druga faza, ki je, vam bo pokazano vse, kaj boste oziroma s kom lahko boste. 
Mnogi bodo videli koga, ki jim ne bo všeč in bodo dejali: »Oh, z njim pa res ne bom!« In ne 
bodo hoteli oditi, ker ga sovražijo, ker ga ne ljubijo, ker ga ne spoštujejo. Ker ne spoštujejo 
niti sebe, kaj šele koga drugega! Še manj pa, da bi znali odpuščati, dati priložnost, dati 
možnost in ostati v svojemu centru svojega jaza in obraza. 
 
Naslednja faza, ki bo najtežja, pa bo otroci.  
Ali bodo šli otroci ali bodo šli starši, ali bodo šli stari starši ali bo šlo to, ono ali tretje?  
 
Morate vedeti, da vsak je individuum. Vsak je prišel sam in odšel bo sam.  
 
To pomeni, da v tej fazi, kjer si boste ogledovali dogodke, boste videli CELOTNO postavitev 
tega življenja. 
Ne upam si trditi, da bo koga kaj veliko zanimalo v času pred planetom Zemlja, ampak to, kar 
je tukaj korenitega in stojnega. 
 
In ko bo videl to, vse skupaj, bo videl na podlagi tegá tudi svojo prihodnost.  
Torej, tukaj bodo marsikateri se ustavili, skalkulirali, razmišljali in dejali: »Ne, ne, bo boljše, 
da ostanem tukaj!« In zato bodo mnogi tudi ostajali. 
 
Otroci pa bodo izbirali po srcu, po čutu, po nagonu. In ne bodo razmišljali, da starši, stari 
starši, tisti, ki jih vzgajajo, ne bodo čutili enako. In tukaj je ta razlog, ko Smo vam pred 
časom opevali, da bo ogromno otrok odšlo. Torej, zakaj? Zato, ker bodo čutili! Ne zato, ker 
bi razmišljali in kalkulirali.  
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Torej, v tej zadnji fazi se spravite k sebi. Spravite se k sebi, da se ozavestite, kaj je Zemlja, 
kaj je življenje, kaj ste vi, kaj so drugi, kaj je okolica, kaj je vse, kar obstaja.  
Spravite se v čutenje, da boste lažje razbirali in lažje postavljali. To je tisto, kar vi rabite, da 
boste lažje šli in se odločali. 
 
Vendar, vedite, da ko se boste odločili, da boste odhajali in se ne boste več vračali in Mi 
točno vemo in vedo nekateri že, kateri bodo šli in kateri ne bodo hoteli iti, verjemite, tisti, ki 
se bodo odločili v trenutku sijaja, da gredo, se jih premakne naprej in oni odhajajo, ne 
glede na to, ali so nekateri že pogledali svoje postavitve ali ne.  
In se bodo že zbirali na določenemu nivoju, kjer je nek nivo plovnih mest, kjer se bo 
postavil pripravni del za odhod. In oni bodo že pričeli odhajati.  
 
24 ur se bo odprl tok pobiranja. Naslednjih 24 ur pa tok vračanja.  
Ampak, vsi tisti, ki se bodo zatrdno odločili, da gredó, gredó. Ne glede na to, če imate 
vzpone ali padce, če morda niste tako zelo dobri in ne čutite, da ste ravno najboljši, boste 
dobili priložnost.  
Kako in kaj se bo odvijalo tam, boste odločali in soustvarjali. Bi pa želeli, da izživite življenje 
stojno in častno. 
 
Mi Smo za vas pripravljeni vaša telesa obdržati, jim podaljšati življenjsko dobo – ne tukaj, 
na Zemlji, vas prečistiti, vas usmeriti in vam dati nekaj let življenja, takšnega, kot ga imate 
na Zemlji, da boste vi sploh zmogli prestopiti v tisto novo dobo Življenja in Sobivanja. 
 
Vi ne znate sobivati. To je vaš največji problem!  
Vi ste pozabili sobivati. Vi se ne znate niti ustaviti.  
 
Ampak, mnogi bodo ječali. Mnogi bodo jokali. Ampak, ko bodo vstopili na planete, ki Smo 
jih pripravili za vas ali za tiste, ki se bodo odločali, da bodo odšli, bodo v sebi začutili mir. 
Predvsem zato, ker jih Bomo takoj tudi zaposlili s skrbjo za živali, ki jih Bomo premaknili in s 
sodelovanjem in postavljanjem novega življenja. Vse živali bo potrebno umestiti. Vse bo 
potrebno zasaditi, postaviti. Se pravi, usmerili vas Bomo v to, da boste sokreatorji in da 
boste pričeli soustvarjati in sobivati. 
 
Ne Bom dejal, da vam bo vsem lahko, ker bodo mnogi ostali. Mnogokrat in mnogi bodo 
mnogokrat ječali.  
Ampak, verjemite, imamo dve rami in veliko srce za vse tiste, ki bodo zbrali pogum in bodo 
odšli z Nami.  
 
Vendar, vedite eno bistveno stvar! 
Ko je potovanje pred vrati, ko se bo potovalo, se bo potovalo v celoti – ne posamezno. 
Ampak, vse, kar je nabranega, se bo zopet povezalo in potem se bo razpiralo, kot da se bodo 
plovila razprla, odmagnetila. Kako naj se izrazim?  
 
In postopoma se bomo premikali nekaj dni skozi vesolje, skozi galaksije, prostore. In 
videvali boste drug drugega. Komunicirali boste lahko drug z drugim. In nekaj dni bo 
namenjeno temu tihemu prehodu.  
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Šele takrat boste dojeli, kako GLOBOKO ste bili zavedeni o vsem, kar je kar koli o znanju 
obstajalo na planetu Zemlja. Bom dejal, morda nekaj procentov res drži, vse ostalo pa je res 
tako, tistih ključnih trdnih temeljev, žal, v temu popotovanju vašega razkrivanja ni. 
 
Že preprosto to, kdo je Bog, kaj je Bog, kdo je Kreator, tega nimate!  
Vi ste preprosto prileteli kot padalci in se razmnožili, tako pravijo, iz neke evolucije. Tako pač 
pravijo, čeprav je evolucija tudi obstajala in obstaja, kajti, življenje prihaja, odhaja, prihaja, 
odhaja – to je pač ciklus, kolikor telo pač zdrži. In to je res na nek način beseda evolucija ali 
razvoj ali rast. Vsekakor, ta beseda nekako je na mestu! 
Ampak, kako dobesedno pa prehaja, kaj se zgodi, ko človek, žival, rastlina, zrak, zemlja, dih, 
razpada, ko izpareva? Kje imate študije? Kje imate, kaj se dogaja s porami, kaj se dogaja s 
celicami? Kje imate študije, kako celica zavibrira? 
 
Šele sedaj boste dobili, ko boste nakradeni, ko boste nabrani, ampak vam ne bodo dali trdih 
informacij v sistemu, ker bodo vaše duše nabrali skozi čipe, skozi strukturo tegá, kar imate, 
boste oziroma izdali boste vse, kar ste vedeli v podzavesti, pa niste vedeli, se pravi, bo prišel 
trenutek resnice, ko boste dojeli zavedenost vas samih.  
 
Žal, moram priznati, da mnogi znanstveniki so ravno tako zavedeni. Zakaj? 
Ker vse, kar je naučenega, je naučenega iz predhodnega. Vse, kar je nadgrajenega, je 
nadgrajeno od nečesa predhodnega. To je iz generacije v generacijo. In nekdo se je nekaj 
dotaknil neke tematike in pričel nekaj kuhati. In iz tegá je nastala medicina, takšna ali 
drugačna. Ampak, tako pač je! 
Ampak, ker ste, pač, naučeni, sprejemate znanje tako kot je! Na nek način je prav, zato, ker 
boste potem znali spoštovati, kar boste dobili ali imeli. 
 
V nekaj dnevih, ko se boste premikali, vam zna biti to ena najlepših izkušenj. Zakaj? 
Ker prvič se boste srečali z globokim mirom znotraj sebe, z globoko tišino okoli sebe. 
Ampak boste živi, ne mrtvi, da ne bo pomote! Mi Smo pripravljeni pobirati ŽIVE – žive ljudi, 
živa bitja, žive rastline. To je zadnja faza tik pred odhodom.  
Sedaj nabiramo vse tisto, kar vi sploh ne uporabljate oziroma izparevate. 
 
Torej, to pomeni, ko boste nekaj dni v vesolju potovali ali Bomo skupaj potovali pomeni, 
da boste prvič sploh začutili brezčasje. Prvič boste začutili globino, spoštljivost, moč, 
veličino vsegá, kar je okoli vas, kar obstaja. 
Prvič boste videli, kaj pomeni prava atmosfera. Prvič boste videli, kaj pomeni potovanje skozi 
sonce, skozi luno, skozi bele luknje, skozi črne luknje, skozi vzpone, zdrse, skozi pretoke. 
Verjemite, fascinantna izkušnja, ki je ne boste nikoli pozabili! 
 
Ampak, mnogi se boste vprašali, kako dihati? 
Mi bomo poskrbeli v prostorih, kjer boste, da ne bo pritiska, da ne bo prevelike gneče 
nekega zračnega toka, da vam ne bomo povzročali težav na samih pljučih in na telesu. 
Predvsem v ta namen Smo več tisočletij raziskovali in postavljali in naredili res prava plovila 
za to, da vas bomo varno in strokovno, če se Smem s tem izraziti, tudi premaknili. 
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Vendar, si upam trditi, da nekako milijon jih bo, ki jih bo premaknjenih. Nič več! Verjemite, 
to je malo. To je zelo malo.  
 
Ampak, kakorkoli že, ko boste v nekaj dnevih prehajanja prestopali, se bomo ustavili na 
prvem, začasnem delu enega, Bom dejal, svetega kraja, nekega prostora, ki je posebej 
ustvarjen za prehajajoče.  
Tam se ustavljajo civilizacije, to je neka vmesna točka za različna križišča.  
 
In tam se bomo za nekaj dni ustavili, da se boste pomirili, da se boste nahranili, da se boste 
nekako razgledali. Tudi nekatere živali bomo preprosto spuščali v ta namen ven, da se 
boste vi dobro počutili.  
Večino pa jih bomo obdržali v prostorih, kjer so namenjene. To pomeni, da bodo prostori, 
kjer je tako kot, kot bi dali svetlobni žarek, če si predstavljate, v širino, se naredi prostor, 
kamor bomo spustili živali in se bodo lahko prosto pasle. In potem bomo ta prostor 
preprosto dvignili, ga premaknili nazaj na plovilo in z živalmi, rastlinami in z vami zopet šli 
naprej. 
 
Verjemite, da smo v pripravi tudi za vašo hrano. Ne bo ravno takšna izbira takšne hrane v 
tistemu popotovanju, kot ste jo morda vajeni. Vendar verjemite, mnogi bodo jecljali, ker si 
bodo prste obirali od sočnih plodov, ki Smo jih vzgajali, jih prepeljali samo za čas, ZA LJUDI, 
ne za živali, prav za ljudi, ki bodo potovali. 
 
Mnogi bodo dejali, kje kdo je, na kateremu plovilu kdo je? Mi vam v temu popotovanju še 
ne bomo razkrivali, kdo kje je, ampak bomo dejali: »Tukaj se bomo samo odpočili, se malo 
raztegnili, malo pogledali, da bodo videli, da so nekje nekateri in bodo večina ljudi upali, 
da so njihovi nekje med temi ljudmi. 
Tam jih bomo tudi podučili, da na končni postaji se bodo združili, se bodo srečali.  
 
In po nekemu času, po nekaj urah ali nekaj dnevih počitka, zavisi, kako se bomo odločali in 
kako hitro bomo potovali skozi te atmosfere, bo zavisi, predvsem od ljudi. Od ljudi, kako 
bodo radovedni in koliko bodo hoteli videti, koliko si bodo hoteli ogledati, koliko bodo hoteli 
imeti teh postojank ali postojev, kako naj se drugače izrazim, premorov?                       ' 
 
Nato bomo potovali naprej do enega glavnega prostora in v nekaj dnevih, kamor bomo 
prepotovali, bomo prišli na planet, kjer bomo ostali nekaj časa. Tam bomo vse razvrstili. 
Nekaj dni bomo potrebovali, da bomo nekako vse za vsakogar pogostili.  
 
Tam, na temu planetu, se bo ostalo nekako od 7 do 9 dni.  
Mnogi bodo ostali, ker bodo želeli ostati, ker jim bo planet zagotovo zelo ljubek. Je polno 
narave, resnično lepe narave. 
 
Ampak imamo potem, poleg tega planeta, še 25 planetov, ki so pripravljeni za 
posameznike, ali za ljudi ali za živali.  
Bodo nekateri planeti, kamor bomo direktno prenesli živali in jih samo spustili. Jih nič 
ukrotili, samo spustili. In tja človeška noga ali roka ne bo stopila. Nekaj desetletij zagotovo 
ne! 
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Od tam, ko se bodo živali razmnoževale, pa jih bomo pobirali, skupaj z ljudmi, ki se bodo 
pripravljali na ta proces in jih premaknili po kosih na planete in vam jih dovažali.  
 
In s tem vas bomo pričeli učiti spoštovanja do življenja, spoštovanja do narave.  
 
Nihče, vam dajem besedo, NIHČE ne bo ne lačen, ne žejen!  
Se bo pa zagotovo valjal od utrujenosti in od izčrpanosti, ker bo dan tako poln. Ker toliko 
narave kot jo boste imeli pri Nas in toliko užitka, kot ga boste imeli pri Nas, verjemite, boste 
v večernemu času preprosto samo pospali. 
 
Spanje, kje bo spanje? Zelo na preprostem. 
Mnogi bodo želeli spati zunaj in bodo prostori, ki bodo namenjeni temu, da bodo hoteli res 
opazovati zvezde. In mnogi bodo jokali in se smejali, ker bo zvezda ob zvezdi, točno tako kot 
je bilo, ko ste bili še mladi, ko ste bili še majhni, ko ste bili še generacije v ozadju. 
 
Tisti pa, ki bodo želeli spati v notranjosti, pa bodo imeli posebne prostore, domovanja v 
naravi. Kot bi dejali, hiše, ki so zlite znotraj v naravo, v skale, v življenje, kot bi dejali, da na 
zunaj ni nič, samo narava, znotraj pa so domovanja tako lepa. Verjemite, da vam bodo 
všeč! 
 
Nikogar ne bo zeblo. Nikomur ne bo prevroče. Nihče ne bo lačen. Nihče ne bo žejen. Nihče 
ne bo sovražen in vsi boste pričeli iz nič, zato, da boste pričeli spoštovati. 
 
Pričeli se boste učiti, kaj pomeni nesmrtnost.  
Šole. Tisti, ki ne marate šol, verjemite, tudi takih šol pri nas ne poznamo. Ampak, imamo 
šole, šole v naravi, kjer se učite dihati z življenjem, kjer se učite spoznavati vsak svoj čut, kjer 
se učite različnih geometrij, različnih oblik, različnih zvokov, različnega pisanja, na prijeten 
način. 
Učili se boste marsičesa na bolj preprosti način. Ampak, verjemite, mnogi bodo potrebovali 
morda desetletja, da bodo sprejeli, kaj so zapustili. 
 
Ampak, kakorkoli že, vedno znova bodo lahko sodelovali v gledanju, kako je bilo, kaj je 
bilo, zakaj je bilo. In predvsem, v teh prostorih se bodo pričeli pripravljati na to, da se bo 
njihovo telo ohranilo. 
 
To pomeni, da je Naš fokus, Naš cilj prepeljati k Nam zdrave ljudi, ne čipiranih, ne genetsko 
iznakaženih. Ampak, zopet bo odvisno od tegá, ali bodo otroci PRISILJENI v to, ali bodo stari 
starši PRISILJENI v to, ali so jih drugi dali in niso izbrali oni sami, tem bomo pomagali. 
 
Predvsem pa, zagotovo bo vsak posameznik potreboval mnogo, mnogo kristalne energije, 
da se bo telo zacelilo, prečistilo in pomagali bomo zazdraviti bolezni, ki jih vi ne poznate z 
zdravili, da bi jih ozdravili.  
Pomagali vam bomo regenerirati telo, ker bi želeli, da s temi telesi, ki jih imate, da se v 
njih, vsaj za neko obdobje, počutite dobro, zdravo in zvedavo. Tudi tisti, ki so res visoke 
starosti, se znajo regenerirati.  
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Kasnejša faza bo preprosto, ta telesa porabiti za novo okostje telesa, novega nesmrtnega 
telesa ali telesa, ki si ga boste izbrali ali ste ga nekoč zapustili, da se boste združevali z 
njim. To pa je tisto, kar boste po večih letih priprav dojeli, ali želite to sprejeti ali ne.  
Tisti, ki ne bodo želeli tega procesa bodo, pač, ostareli in izdahnili. Ampak, vem in vidim, in 
točno vidim, kdo bo tisti in kdo ne bo tisti. Zelo mala peščica bo tistih, zelo mala peščica. 
Skoraj 0,01 procent. Pa še to so tisti, ki bodo hoteli nekaj drugega. Ampak, v to področje se 
danes ne Bom spuščal. 
 
KAKO SE BO POBIRALO LJUDI? 
 
Kako Bomo pobirali ljudi? 
Vsak posameznik se bo najprej srečal s civilizacijo, z različnimi bitji. Znate biti prestrašeni. 
Verjamem. In zato Bomo postopoma pristopali, da se nas boste navadili. Mnogi smo 
nekako, Bomo dejali, človeške podobe. Recimo temu tako. Da Smo, no, recimo, malo človek, 
malce bolj okrepljen, malce višji, malce, malce izoblikovan. To je to! Ampak, moč, ki jo 
imamo, jo ne Bomo izvrševali nad vami, niti jo kazali, ker je nepomembna! 
 
Med njimi, ki so resnično veliki, boste videli tudi ljudi, ki jih boste poznali. Bodo nekateri 
rajni. Nekatere se boste spomnili kot svoje starše. Nekatere se boste spomnili, ki jih boste 
videli iz katerih drugih planetov in marsikaj. 
Ampak, zelo malo bo teh, ne upam si trditi, da bo glavnina človeške podobe. To vas zna 
šokirati, strašiti. Ampak, morate vedeti, da v telesu je mnogo bitij reinkarniranih, ki niso v 
podobi človeka. Žal, tako je!  
Ampak, ne zaradi Nas, ampak zato, ker ste si tako izbirali. Ali pa ste jih pridobivali skozi 
religijo, skozi magijo, skozi obrede, skozi čaščenja, skozi kar koli. 
Torej, sprejmite, da boste lahko videli tudi kaj, kar vam ne bo ravno ljubo za vaše oko.  
 
Ampak, mnogo bo pa tudi takih, ki bodo preprosto pristopali na stran religije in bodo hoteli 
raziskovati, videti in še kaj drugega. Ampak, na to področje se ne Bom spuščal. 
 
Pomembno je, da bo vsak prišel v svojo skupino. Vsak bo dobil svoj delež. Svoj delež, ki ga 
čuti nekje v daljavi, da je nekje. Ta delež bo pristopil do njega.  
Zato bodite spoštljivi drug do drugega. Ne glejte, kdo kaj ima, ker je to nespoštovanje do 
vsakogar. 
 
Mnogi, ki niso človeške podobe imajo takšno srce, ki ga človek več ne pozna. Zato si 
zapomnite eno zlato pravilo! 
Ne mislite in ne govorite, ampak resnično začutite. Ko boste resnično začutili, boste 
vzljubili in boste točno vodeni k ta pravi postavitvi!  
 
Ampak, Mi Bomo še vedno pustili nekaj tednov vašega časa, da boste vi krojili življenje kot 
ga hodite. Zato si ne dajajte omejitev datumsko, kdaj odidete, kdaj preidete, kdo bo šel, 
kdo ne bo šel! Ne razmišljajte o tem! To je pač faza. 
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Mi bomo vsekakor pripeljali do točke, da ne Bomo NIKOGAR oskrunili, NIKOGAR prizadeli, 
NIKOGAR osramotili, da Bomo do vsakogar spoštljivi. Ampak, srčno pričakujem enako tudi 
iz vaše strani nazaj. 
Če vam katero bitje ne bo všeč, pustite, naj gre mimo! 
 
Saj veste, mnogo je bitij, ki jih s prostim očesom skorajda ne vidite, jih pa zaznavate. In 
morda nekaj veste, da se kakšna živalica prehranjuje z njo. Vas ne zanima! Pusti jo, pustite jo, 
če vam ni ljuba!  
Po drugi strani pa boste videli, da je mnogo bitij, ki so radovedni in želijo navezati stik z 
vami, ker vas želijo spoznati. 
 
Ko boste videli, koliko razigranih bitij je med Nami, se boste kaj kmalu umirili. Ne bo vse 
tako hudo, kot bo videno na prvo oko.  
 
Ampak, predno bo padel vaš sistem ali vaša glavna religiozna smer in denar in 
gospodarstvo v takšni smeri, kot so si nekateri, pač, začrtali in ne poslušajo, pač, niti glasu 
človeka, če to želi ali ne? Torej, predno pride do tegá, bomo se Mi že odmaknili. Mi bomo 
že odmaknili in pobrali tisto, kar bo želelo iti z Nami. 
 
Ampak, to pomeni, da bomo ogromno življenja odnesli s seboj.  
 
Zato tisti, ki bodo ostali, ne bodo ostali brez hrane, da ne bo pomote! Mi jih ne bomo 
izstradali, nikogar, ki bo ostal, ker bomo spoštljivo pustili toliko, da bo za vsakogar prav. 
Morate pa vedeti, da človek človeku ne bo hotel spustiti ali dopustiti, da bo lahko imel. To pa 
je druga pesem ali druga zgodba, v katero se boste podajali tisti, ki boste želeli ostajati. 
 
Morate vedeti, da civilizacije, ne glede na to, iz katerega planeta so prehajale, vstopajo, 
pristopajo in se še nabirajo, so miroljubne. Torej, niti ena civilizacija, niti eno bitje vam ne 
bo skrivilo glasu. Ne bo vas usmrtilo. Ne bo vas ujezilo. Ne bo vas prizadelo.  
Torej, le bo prisotno in bo postalo. To je to.  
 
In ko pride Naš čas, Mi odidemo. Ne bomo dolgo tukaj. To morate vedeti. 
Ampak, ker še niso vse civilizacije uspele preiti in priti, zato še malo čakamo.  
 
Še ena izmed bistvenih postavitev, kaj je za vas pomembno je, da boste spoznali mnogo 
krilatih palčkov, vilinov, bitij narave, ki jih na prosto oko vidite, sevajo, žarijo in govorijo. 
Torej, spoznali boste marsikaj. Jaz si samo želim, da človek ne bo agresiven do vseh teh 
prišlekov.  
 
PLANET ZEMLJA JE PRODAN  
 
Morate pa vedeti, da je Zemlja prodana. Ne zabarantana, ampak prodana. Da vaš planet je 
praktično nekdo zabarantal. Ne samo vaše države, ki bodo v letošnjemu letu doživele 
različne nove nazive, različna preoblikovanja. Ampak, tudi planet je enako prodan. 
Prodan v zameno za nekaj, kar oni pravijo Sonce.  
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Ampak sonce ni tisto, kar so kot prodane duše mislili, da imajo. Vendar, kaj več ni 
pomembno! Saj se preprosti človek, kot si, saj si, ne ukvarja s tem, kar nekaterim um in nad-
um preprosto seže v globočino, kamor vi ne stopate. 
 
Moram pa poudariti še eno bistveno stvar! 
Tisti, ki pripadajo globini, ki pripadajo temi in jih Bom preprosto moral izbezati ali izklesati, 
ki so veje satanistov ali pripadajo njim, so tisti, ki ne bodo prišli za Nami. Ne glede na to, 
kateri so, tudi v vaši družini, oni ostajajo. Zakaj? 
Ker je tam prelita kri in to je za Nas področje, v katerega ne Bomo vstopali. Vendar, samo 
zato, da boste vedeli. Njim se ne bo dalo priložnosti premikov ali pretokov. Za njih bodo 
poskrbeli tisti, ki bodo njim vladni in ne podložni. 
 
Vendar, vsi tisti pa, ki ste, boste in boste opazovali nebo, opazovali naravo, boste spoznali 
vse Nas kot kreatorje. In končno bo prišla resnica na dan, kdo vse je kreiral vse za vas in 
nekaj za vas. Prišla bo resnica na dan, kdo je kdo. In končno se bo odprlo nebo. In končno 
boste vsi spoznali pravega Boga. 
 
Spoznali boste zakaj toliko vojn, zakaj toliko bolečine, zakaj ga vsakdo hoče, zakaj vsakdo 
kljubuje, kajti to, kar boste spoznali, vam bo seglo do srca. Verjemite!  
Skozi to boste sprejeli svojo ljubezen nazaj, ker Bog je Ljubezen. Bog je prava Ljubezen, ki 
vam bo dala velikega zagona, velikega elana, velike moči, da jutrišnji dan lahko znova živi. 
 
Jaz pa vam želim še naprej en res lep in srčen dan. 
Lepo pozdravljeni. 
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DRUGI DEL: VPRAŠANJA IN ODGOVORI 
 
Samo še trenutek prosim. 
Takole. Sedaj lahko tudi v Našemu času, Našega prostora, Našega zavedanja ali vsegá, kar 
celovitost ima, pozna, priznava in postaja, tudi pričnemo. 
 
Najprej iskreno in toplo pozdravljeni. Sem prepričan, da vam je bila tematika zagotovo 
nekako zelo blizu. In zagotovo so se vam pojavila nova vprašanja, podvprašanja. Tako, da 
drugi del je predvsem namenjen na tematiko, ki Smo jo predhodno tudi odprli ali razprli. 
 
Moje imenovanje je zelo preprosto le Jahve, Jahve Jahvarjunski ali Jahvet Visočanski. 
 
Vsekakor Sem polovil mnogo vprašanj, mnogo razigranosti, mnogo solzá v razmišljanju, kaj in 
kako tudi bo. 
 
Morate vedeti, da vedno je vsak zapis v vaših dlaneh.  
To pomeni, da lahko dnevno, tedensko, mesečno ali letno preoblikujete zapise, ki jih lahko 
usmerjate tudi desetletje. Vendar, vsi ti zapisi so bili, več ali manj, postavljeni, izvršeni. Tako, 
da določene detajle, ki jih še imate na odprtostnemu toku, vsekakor lahko deloma tudi 
nekako približate, malce dodelujete. Vendar, vsekakor, kaj veliko, več ali manj, ne. 
 
Veliko zapisov se da spreminjati, dokler se ne odzivajo druge civilizacije.  
Ko se pričnejo odzivati in se odzovejo tuje civilizacije, je potem le vprašanje časa in prostora, 
kako se usklajevati ali dodelovati. 
 
Vsekakor pa je ta del namenjen vam, tako da Bom dopustil vam besedo. In kar pozdravljeni 
prvi, ki si bo želel zastaviti vprašanje. Kar izvolijo z besedo na površje. 
 
»Ali lahko vaša razkritja oznanjamo tudi med svojce in kako bo to vplivalo na njihovo 
odločitev?« 
 
Vsekakor te zapise ali te Besede znajo nekateri sprejeti zelo burno. Nekateri se bodo smejali, 
norčevali. Nekateri jih bodo vsrkali v svoje pore, v svojo zavest, podzavest in dihali z njimi. 
Tako, da, pomembno je, da gre Beseda naprej. 
 
Ker je ravno priložnost, Bom nekako prišepnil še nekaj: 
Mnogokrat delite določene misli, ne vi, ampak na splošno, kot človek. Delite misli Gospodov, 
misli Lanjuše, vendar pozabljate se podpisati, kdo je tisti izvorni z določenimi besedami. To 
ne pomeni, da ne smete prestopiti Besede. Ampak, pomislite, kolikim ljudem podelite 
besede in misli in koliko ljudi bi preprosto lahko usmerili na branje, na razmišljanje, če bi le 
vedeli, od kod prihajajo te misli ali Besede. 
Tako, da, ponižno vas prosim, bodite tako vljudni in tudi drugim, ki ne poznajo Naše Besede, 
in jo lahko skozi vaše utrinke delitve Besede spoznajo. Napišite, od kod ste dobili misel, 
podpišite jo in nekako podelite, da bodo ljudje vedeli kam se obrniti in od kod nekako 
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pobrati ali razkriti. S tem boste veliki prebujevalci. To je namen brezplačne odprte Besede, 
ki jo imamo na spletni strani Lane Praner. Tako, da bodite pozorni na to. 
Vsekakor pa več kot nas bo vse skupaj, boljše nam bo, verjemite! Mnogi se bodo prav skozi 
ta zadnja predavanja prebujali, ker bodo dojeli, razumeli in tudi sprejeli. 
 
Jaz bi na vašemu mestu vsekakor podelil te Besede, vendar nič ne pričakujte!  
Pričakujte le toliko, da so dobili iskreno Besedo. Kaj pa bodo naredili s poslušanjem, pa bo 
njihova zrelost odločala o tem. 
Tako, da, vsekakor pa vidim, da boste delili in boste še marsikaterim drugim podelili. In 
nekatere boste prav skozi to prebudili in jih s seboj premaknili. Tako, da, to bo vaša čast, 
vaša misel, vaša beseda ali vaš dobrobit vsemu tistemu, kar bo še prišlo za vami, za Nami in 
skupaj z vsemi vami. 
Jasara. 
 
»Ali se lahko zgodi, da bi v času pobiranja drugi preprečili odhod otroka, ki ni v istem kraju 
kot starš? In, ali je dobro, da se poskuša otroka že predhodno pripraviti na prihod ter na 
kakšen način?« 
 
Zelo dobro vprašanje! 
Vsekakor kraj ali lokacija niti ne bo igrala toliko vloge zato, ker se že nekaj časa sledi 
posameznikom in se točno ve, kje se bo kdo nahajal v določenemu trenutku. 
 
Vpliv drugih, si upam trditi, ne bo imel kaj veliko moči. Zelo preprosto zato, ker bo vsak 
nekako se soočal sam, vsak bo gledal sam in bo odmaknjen od kroga ljudi.  
Premaknjen bo v neko matrico nekega prostora in časa ali kraja, kjer bo tudi zadihal, kot v 
preslikavi vsegá, del svoje bodočnosti. 
 
Tako, da, zagotovo jih nihče na planetu Zemlja, nihče ne bo zmogel zadržati, če bodo le 
začutili, da je to nekaj, kar bo dobro za njih. 
Tako, da, ne se bati! Vse bo tako, da bo dobro, pošteno, razkrito in odprto za vse srčne, 
dobre in prave ljudi. 
 
Jasara. Kar izvolijo, vprašajte naprej. 
 
»Kakšna je v tem vmesnem času in ob vsakdanjih pritiskih vloga ali naloga posameznika? 
In kolikšen vpliv imajo pri tem nezaključeni oziroma neizživeti dogodki?« 
 
Vsekakor, kot vidite, kadar so neizživeti dogodki, ste vedno zataknjeni. Ne morete stopiti 
naprej. Vendar, mnogi, mnogi določenih koščkov ne bodo imeli zaključenih. Vsaj ne tako, kot 
si bodo morda tisti trenutek zaželeli ali poželeli. Vendar, glavnina je vsekakor zaključena. 
 
Predvsem je pomembno, da sami pri sebi veste po čem hrepenite in kaj si želite. To je 
svoboda. Svoboda je ljubezen. Ljubezen je vrednota energije, ki odpira, razkriva, premika, 
postavlja, razsvetljuje in usmerja naprej in navzgor. 
 
Energija Ljubezni je nesmrtna in večna in odpira vse poti v vse smeri. 
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Tudi, če morda ne boste imeli odplačanega kredita morda tisti trenutek ali kakšnega dolga ne 
boste zmogli zapreti, pa čeprav se boste trudili, ne bojte se! To ne bo vplivalo na takšno 
veliko, veliko premikajočo se enoto, da bi vas pustili le zato, ker ste se morda ob finance 
zataknili. 
 
Predvsem bo igralo vlogo to, da v bodočnosti ne boste lastniki ničesar. 
To pomeni, da v Naših svetovih imamo le enega lastnika, ki je lastnik vseh planetov.  
 
Vse, kar je na planetih, se sme uporabljati. Seveda, pod Našimi pogoji. 
Sobivanje je vsekakor zelo zelo lepo. Vendar, kaj je najtežji zločin pri Nas? Podirati drevesa! 
Torej, odvzemati življenja. To je zločin, ki ga ne dopuščamo. In zaradi takšnih zločinov, tudi 
tistih največjih preobratov, ne Bomo pobirali ali premikali, ker tudi sami ne bodo želeli. 
 
Če boste v življenju, če ste dobro sledili Besedi, dejansko se zmogli odpovedati lastništvu, 
boste imeli svobodo. Boste postali človek! Človek pomeni biti ne ujet na suženjstvo 
materialnosti. 
Vendar, to ne pomeni, da boste spali pod milim nebom. Če ste dobro poslušali, ste dojeli, da 
bo za vsakogar zelo dobro poskrbljeno. In Mi želimo, da v bodočnosti smo vsi srečni, ne pa 
nesrečni. In nesrečnost dela prav materialnost. 
 
Bo seveda Vladar Tisti, ki bo o vsem odločal Sam. Tudi za tiste, ki bodo kasneje po parih 
postavljeni in se bodo v ljubezni premikali, bodo vsekakor imeli določene še dodatne 
prednosti in možnosti premikov na druge kraje in kraljestva. Vendar, o tem danes ne bo 
tekla beseda. 
Vsekakor pa se boste lahko premikali, premaknili, če vam kakšen kraj ne bo všeč. Lahko 
boste desetletja se selili. Lahko boste desetletja raziskovali. Vendar, verjemite, da že od 
prvega trenutka boste vedeli, kje je duša doma in kje se želite ustaliti. 
 
Morate se pa zavedati, da na svetovih, kjer boste, bodo tudi druga bitja, drugačna bitja, 
vendar zelo miroljubna bitja. 
In Mi želimo imeti mir. Mi želimo imeti ljubezen. Mi želimo imeti harmonijo. Mi želimo imeti 
preprosto to, kar Mi Smo. Zato tudi hrepenimo po tem, da bo med Nas vstopila množica 
tistih, ki bodo srčni, dobri in iskreni. 
Ti bodo tudi imeli zagotovo kasneje nesmrtno telo, nesmrtnost, ki jo Mi lahko ponudimo, 
ampak šele tedaj, ko boste pripravljeni na to. Do tistega časa pa boste res začeli živeti 
življenje tako, kot se spodobi, kot je bilo namenjeno pod besedo »Človek«.  
Kar izvolijo naprej. 
 
»Glede na to, da ste dejali, da bo pobranih samo milijon ljudi – ali je zapis v tem, da gre 
posameznik z vami ali da ostane na Zemlji že v zapisu duše ali je to sedanja odločitev 
duše?« 
 
Predhodna dogovoritev je bila, da bodo v temu zadnjemu popotovanju vsi na preizkušnji, 
da bodo postavili in zaprli zgodovino. 
Od tega je mnogo odvisno, kajti, ko je odprta zgodovina, ste ujetniki vsi. Ko se zapre 
zgodovino, ste nemočni vsi.  
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Zakaj? Zato, ker preprosto gledate, opazujete in vidite stanje, ki teče mimo vas, skozi vas, 
preko vas in se počutite ujetnike. In točno ti ali točno takšni bodo tisti, ki se bodo odločali za 
premik. 
 
Nekako milijon jih bo zagotovo v premiku. Pa ne zato, ker Mi ne bi imeli prostora, časa ali 
kraja za vse te popotnike. Nikakor ne! Zato, ker duše ne bodo pripravljene pričeti od 
začetka. Duše ali posamezniki, ljudje, zavesti ne bodo pripravljeni zapustiti domove.  
 
Koliko izmed vas jih je pripravljeno zapustiti dom? Peščica! Koliko jih je pripravljeno iti na pot 
brez ničesar ali pa z določenimi drobnimi detajli? 
 
Saj veste, le milijon jih bo. Ne Bom dejal ravno točno ali pa tam nekako, ker že vnaprej vemo, 
kdo se bo odločil, da bo šel in kdo ne. 
Saj veste, ko se steka predčasje in ko se poveže predčasje v sedanji čas, se točno vidi, kdo 
komu sledi, zakaj sledi, na kakšen način sledi, v kakšnemu zaporedju sledi. In to pomeni, da 
prav v temu zaporedju, točno vemó, kaj bo. Ker, ko v predčasju gledamo za nazaj in ko je 
vzporedno ali prehitevajoči se čas, se točno ve, kaj se je že zgodilo. In na podlagi tegá, kar se 
je že zgodilo, se točno ve, kdo je odšel. In to je osnova, da vemo, koliko jih gre. 
 
In, vsekakor se potrudite, da zaprete čim več postavitev. Zakaj? 
Da boste imeli mir v svoji duši predvsem do tistih, ki bodo ostali, da bodo vedeli, pri čem 
pravzaprav tudi so. Tako, da, čim več zapirajte na vseh področjih in čim manj si na novo 
odpirajte novih področij, ki bi vas obtežili. 
 
Saj veste, vsekakor ste vpleteni v dogodke tudi sami, ne glede na to, ali boste šli ali ne. 
Nekateri ali večina od vas je pripravljena iti in preiti. To je dobro za vse Nas. Ker to je tisto 
nekaj, kar je bil prvotno tudi namen, da Lanjuška pelje svoje ljudstvo domov. 
Vendar, koliko jih bo, Mi vemó. Vi pa boste lahko morda celo prijetno presenečeni, ker boste 
dojeli, da so še mnogi tisti, na katere ste pozabili, tudi prehajajoči. Vendar, boste z radostjo 
in ljubeznijo zagotovo sprejemali in spremljali vse. 
 
»Ali obstajajo tudi posamezniki, ki imajo določene naloge ali kot zaobljube oziroma 
življenjsko poslanstvo, ki ga morajo izpolniti po tem, ko vi že odidete in bodo zato ostajali 
na Zemlji? Ter, kako prepoznati, da to ni le preizkušnja?« 
 
Modro vprašanje! 
Vsekakor, Bom dejal, mnogi se bodo zavzemali, da bi ostajali, ker bodo hoteli pomagati, ker 
bodo hoteli širiti Besedo, ker bodo hoteli doprinašati. Vendar, vedno bo vsak naredil tako 
kot bo čutil.  
Ne morem se nekako naslanjati ali dejati, da je to naloga vsakega posameznika, da ostane v 
zemeljskemu etru. Vendar, predvsem bodo mnogi dejali, da želijo ostati zato, ker bodo 
čutili ali mislili, da morajo pomagati in bi imeli slabo vest, če bi odšli ali prešli. 
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Vendar, če boste delali in se odločali po srcu, po svojemu čutenju, boste prav naredili, ker 
boste stali sami za seboj. Potem pa to lahko nazivate kot nalogo, kot predhodno postavitev, 
dogovore, zaobljube ali karkoli. Vendar, pomembno je, da poslušate svoj občutek. 
 
Kar se pa tiče, da, imate prav! Še nekaj moram odgovoriti: 
Predhodno so se marsikateri odločali, da bodo ostajali daljše časovno obdobje oziroma, da 
bo določen krog njihovih ljudi, ki so si jih izbrali kot dušinske, premaknili naprej. Tako, da 
vsaka duša je vedela, kdaj odhaja oziroma kdaj bo odhod. Zato je tudi takšno bilo masovno 
utelešanje na Zemlji, po planu, predvsem zato, da dobijo priložnost in možnost 
preoblikovanja in usmerjanja. 
Tako, da, nič se bati, da bo kdor koli morda krivično izbral. 
 
»Ko ste omenili število tistih, ki bodo odšli – ali ste imeli v mislih milijon Slovencev? In, ali 
se bo pobiralo človeka v fizičnem stanju ter kaj se bo zgodilo s tistimi, ki bodo še pred 
pobiranjem prisilno cepljeni?« 
 
Vsekakor, milijon je vseh iz celega sveta oziroma iz krajev, na katerih se bo pobiralo tudi 
ljudi. Ne samo Slovencev. 
Predvsem, če samo pogledate v tej preizkušnji, koliko ljudi se je pripravljeno premakniti 
samo iz kraja v kraj, kaj šele zapustiti planet Zemlja ali kaj drugega, bi znali biti šokirani, 
presenečeni in nekako užaloščeni, ker bi se vam zdelo vse skupaj malce krivično. 
 
Če bi dejal, da bodo lahko odhajali tisti, milijon jih je tistih, ki so označeni kot v fizičnih 
oblikah – Nam je namen FIZIČNO prenesti milijon ljudi. Torej, ne duše, ne energije, ne 
mrtve. To je ločeno. To je nekaj čisto drugega. Tam bo številka močno presegala marsikaj. 
  
Vendar, kakorkoli že, pobirali Bomo predvsem tudi tiste, ki so ostali in se morda niso tudi 
tukaj porojevali in so bili v čakanju ali karkoli drugega. Vendar, to je druga tematika. Vas se 
to fizično niti toliko ne dotika. Morda nekaterih, ki bodo želeli imeti rajne ob sebi. Ampak, 
verjemite, da tudi z rajnimi govorimo, z vsako energijo posebej, z vsako dušo posebej. Zato 
Smo tudi toliko prej prešli in prišli, da se lahko sesa skozi kanale, skozi pretoke vse duše in 
energije, ki ostajajo ali pa so ujeti v zemeljskemu etru. 
 
Kaj se bo dogajalo s tistimi, ki bodo cepljeni? 
Cepljenje je že sprememba DNK-ja. In vsekakor, poskušajte masovno narediti, da se temu 
izognete! Zakaj? 
Zato, ker v trenutku dobite v sebe nekaj, kar je tako hudo nizko vibrirnega, da boste 
postajali pošasti oziroma mutantje. Mutant pa ni človek! Ampak, v mutant se vrine tisto 
nekaj, kar ne sodi k vam. In zakaj bi Mi tisto nekaj prenašali, kar ne sodi k Nam? 
 
Pri posameznikih, ki bodo cepljeni in si tega ne bodo želeli in bodo naredili vse, kar bo v 
njihovi moči, da se temu izognejo, jih Bomo vsekakor vzeli.  
Vendar, vsi ti, ki bodo prehajali po takšni liniji, da bodo, ali pod težo cepiva izdahnili ali pod 
težo mutantskega energetskega toka ugasnili ali pa ugašali, jih vsekakor lahko prenesemo. 
Ampak bodo morali iti takoj v posebne komore, kjer jih Bomo dobesedno raztalili in jih 
raztelesili. Tako, da taka telesa so za Nas neuporabna. 
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Popolnoma bodo morali iti v popolno dekodacijo svojega energetskega telesa, duše, misli, 
čutenja. To je nekaj, kar je, kot bi dejali, da greste sami skozi karmični proces ločevanja 
deležev in soočanja. Tako, da vsak posameznik Nas, zna potrajati na posamezniku dve do tri 
leta, da se bo sestavil in postavil. Tako, da, to je proces. 
 
Vendar, verjemite, da mnogi, ki samo razmišljajo o tem, da sprejmejo, kar jim sistem 
naloži, niso tisti, ki bodo prišleki med nas. Zagotovo ne! Ne zato, da bi se jih usmilili. 
Bolj se Bomo usmilili tistih, ki jih bodo drugi žrtvovali po teži točke nekakšnega nasilnega 
cepljenja, ker se bodo odločali za njih, da jih bodo cepili ali čipirali. 
 
Vendar, vse ima tudi neke zgodovinske podlage. Tako, da, verjemite, na koncu Bomo naredili 
pošteno za vse in za vsakogar. Vendar, poskušajte se temu izogniti, ker Mi želimo imeti 
čisto raso, človeško raso, človeško telo, čisto telo. Ne mutanta! Z mutantom si nimamo kaj 
pomagati!  
Ker Mi bi želeli to telo potopiti v posebno Andalo, v posebno zmes rudnin, kjer bi to telo 
bilo konstrukcija ali okostje za drugo telo in bi vi v sebi lahko ohranili človek človeka v sebi. 
To je tisto, kar je bistvo vaše zmage ali zmage posameznika. 
 
Jasara. Kar izvolijo, vprašajte naprej. 
 
»Ali bo tistim, ki bodo iz kakršnegakoli razloga ostajali na Zemlji dana še ena priložnost 
pobiranja? In, ali bodo tisti, ki bodo sicer imeli možnost odhoda, lahko s sabo vzeli tudi 
svoje ljubljenčke?« 
 
Kar se tiče živali, vsekakor, ne Bomo niti ene živali izpustili, niti enega ljubljenčka. Mnogi 
ljubljenčki bodo šli fizično z lastniki in nikakor, nikakor ne Bomo brezbrižni, da Bomo nekaj 
puščali, kar ni za pustiti. Predvsem, če bo lastnik ostajal v takšni želji, da želi ostati na Zemlji, 
se bo posebej povprašalo žival. In če se bo žival odločila za premik, bo žival odšla. Če bo 
želela ostati vdana lastniku, bo ostala z lastnikom. Tako, da tukaj ne Bomo delali nobene 
krivice. 
 
Vsekakor pa v kontekstu, v takšnem, kakršnem smo, že tisočletja se pripravljamo na ta 
premik ali postavitev pobiranja. Tako, da, to je zagotovo zadnje tako veliko pobiranje. 
 
Ostalo pobiranje, kar bo ostalo, bo ostalo od tistega, kar bo ostalo s planetom Zemlja. 
 
Planet Zemlja pa se bo močno preoblikoval. Vse skupaj se bo vračalo v prvobit.  
To pomeni, da bo planet Zemlja nekako se potapljal pod težo vodovja. Veliko celin bo 
izginilo oziroma, tako kot imate sedaj celino, kot bi dejal Evropo, bo iz nje nastal samo otok 
ali košček dveh malih otočkov. Vse ostalo bo izginjalo. Tako, da močna sprememba bo. 
 
Vendar, vsi tisti, ki bodo ostali na koncu, se bodo borili. In tisti, ki bodo ostali, jih Bomo 
zagotovo nekako premikali. Ampak, na kakšen način, Mi danes ne odločamo, ker to ni Naša 
odločitev. Vsekakor pa ne Bomo pozabili na njih.  
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Bo pa vsekakor, da se bodo ljudje, ki bodo ostajali ali duše, ki bodo ostajale, se bodo 
soočale s kreacijo lastnega človeka. Tako, da, robotizirani človek ali robot bo čistil fizičnega 
človeka v marsikaterih premikih. 
 
Preživeli bodo. Vsekakor bo človek na Zemlji tudi živel, vendar v oskrunjeni enoti. Le tisti, 
ki se bodo skrivali in bili pripravljeni trpeti in se spraviti do zaključne faze. Vendar, tisto, kar si 
bo posameznik izbral, Bomo Mi sprejemali ali spoštovali. 
 
Vsekakor pa na koncu bo planet Zemlja sonce. To je dejstvo! 
Zakaj sonce? 
Ker ga kot, hm, kot koščke Zemlje ali skorje ne Bomo več potrebovali in ga Bomo 
spremenili v sonce, v gorljivo zmes, v katero Bomo ujeli vse, kar je slabega, kar se je 
odločalo ostati in obstati. To bo poduk, kot sonce, ki sveti na planete, na katerih boste živeli, 
kot poduk, ki bo lila barve, da boste vedeli, da je to vaš planet, nekoč in nekdaj.  
 
Tako, da marsikaj se bo spreminjalo. Vendar, časovnico ne morem opevati, ker Naš čas je 
drugačen čas. Mi Smo tukaj zato, da Bomo naredili tisto, kar Smo si zaobljubili, predvsem z 
Našo Lanjušo. 
 
Jasara. Jasara.  
Kar izvolijo. Vprašajte naprej. 
 
»Kakšen je, če sploh obstaja časovni okvir za preostanek našega časa na Zemlji in kako naj 
bi ta čas preživeli v smislu zaključevanja dogodkov in odnosov? Kako bodo tisti, ki niso v 
stiku z vami, vedeli ali videli, kaj se pravzaprav dogaja?« 
 
Vsekakor, nebo bo pokrito s plovili. Plovno mesto bo povsod. Tako da, modrina neba bo 
izginila neznano kam. In vsi bodo videli, tudi tisti, ki so nejeverni Tomaži. Zato bodo mnogi 
vrteli spomin, dogodke in poskušali se spomniti kdaj, kaj in zakaj.  
 
In vsi, čisto vsi, bodo na koncu videli resnico ali pogledali resnici v oči. Da bodo vsi tisti, ki 
so verniki ali nejeverni Tomaži bodo dojeli, kaj pomeni, kdo pomeni in zakaj pomeni ali stoji 
prav beseda BOG.  
 
Vendar, kakorkoli že, nihče ne bo ostal brez resnice. Predvsem pa bo najtežje morda za tiste, 
ki bodo dojeli, ko bo že v premiku, čas odplutja. 
Vsi bodo videli Boga. Vsi bodo vedeli, kdo je njihov Kreator. Vsi bodo vedeli, kaj in kako. 
Vendar se bo že predhodno vse pobralo, razdelilo, postavilo in tik pred odhodom se bo 
dalo tudi razkritje. Zakaj? 
Zato, da bodo vsi tisti, ki bodo ostali imeli poduk, da bodo imeli resnico, da bodo zmogli 
spreminjati vse in vsakogar okoli sebe ali svojega življenja. 
 
Vendar, glede na to, kako človek človeka s svetlobno hitrostjo kosi, vam ne upam 
napovedati, da vam bo telo pod težo neizmerne težnosti cepiva zmoglo vzdržati leto dni. 
Ne upam si tega trditi. 
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Mnogi bodo kot mutanti izparevali ali izginjali sebe in vse, kar je od njih. Predvsem pa 
večina od cepljenih bo zelo na hitro potem tudi izdahnila.  
Kajti tisto, kar prehaja do vas, kot sprejemate in spremljajo, je vse sprevrženo kot v nekih 
nesprejemljivih obratih, Bom dejal, da ne Bom krivičen do tistih, ki ustvarjajo svet življenja 
tukaj in sedaj. 
 
Morate vedeti, da vsi, ki sprejemate njihove zahteve in stojite kot željni biti nekaj novega, 
kot nova živa vrsta, stojte v vrsti za to, da postanete nova živa vrsta. Postanite, stojte v 
vrsti, cepite se! 
Tisti, ki ne bodo stali v vrsti pa bodo odšli z Nami. 
 
Torej, vsak izbira in vsak bo izbral. In zagotovo bo pošteno in pravično izbrano ali bo izbran. 
 
Jasara. Kar izvolijo. 
 
»Če se pobiranje načrtuje glede na hitrost cepljenja, pri čemer naj bi do julija pocepili 70 
procentov populacije, ali to pomeni, da se bo potemtakem pobiranje izvedlo še v letošnjem 
letu? Ali bodo posamezniki, ki bodo ostajali v zemeljskem etru, kasneje iz Zemlje odhajali 
kot duše oziroma nove duše?« 
 
Zelo dobro vprašanje! 
 
Vsekakor tisti, ki bodo prehajali oziroma bodo izparevali ali ostajali kot duše ujeti v temu 
svetu, času in prostoru, bo o njih najprej odločala Zemlja. Šele kasneje Bomo videli, kaj 
Bomo naredili s tistimi, ki bodo ostajali. 
Namreč, tukaj, ta trenutek nimamo koncepta, da bi prešli znova v zemeljski eter, ampak so 
drugi odločevalci, tisti zemeljski. Z njimi se bo potrebno pogajati. Ampak, to se bodo pogajali 
sami.  
Zagotovo pa tisti, ki bodo na koncu na ozonu ali na ovoju sonca nekako želeli ali se izborili 
mesto izdaha in poskušali se rešiti iz množice, jih ne Bomo spregledali. Vendar, ne Bomo se 
z njimi ukvarjali Mi, ampak tisti, ki bodo postavljeni za to. 
 
Torej, vsi tisti, ki se bodo morda pretihotapili in bodo poskrbeli za njih. Tako da, to je druga 
zgodbica. Ampak, vsekakor pa, nikogar ne Bomo izpustili, izgubili. Tudi kasneje Bomo sicer 
malce opazovali, ampak se bodo sami postavili v to, da se bodo izpustili iz gmote energije, ki 
bo kot zemeljska energija tudi obstajala. 
 
Kdaj pobiranje? 
Vsekakor v Sloveniji imajo namen pocepiti ne 70 procentov ljudi, ampak 90 ali 100 
procentno do poletja. To pomeni, da bo do poletja že nekako precepljenost. Tak je njihov 
plan. 
Govorili bodo sicer križem kražem, sem in tja. Vendar znajo v karanteni izpeljati veliko veliko 
novih sevov samo zato, da bi vas podredili ali pa vas na silo pocepili.  
 
Tako, da, bodite budni.  
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Če je potrebno, se odmaknite za nekaj časa. Odmaknite se in ne čakajte najtežjega od 
najtežjega. Izmaknite se od večjih mest, ker največja mesta bodo najprej na udaru.  
 
Ampak, kakorkoli že, bodite budni in opazujte situacijo. In nič ne prepuščajte naključju, ker 
njihov namen je pocepiti ljudi. 
 
In vsi tisti, ki se bodo uspeli nekako izviti, tako ali drugače, bodo očividci in bodo na koncu 
zelo trdno izpostavljeni morda strahu, kaj se bo zgodilo z vsemi tistimi, ki so se cepili oziroma 
kaj bo prešlo do njih, ki se niso cepili. Ne bojte se! 
Tisti, ki se NE BOSTE CEPILI, vaš imunski sistem bo vedno, tudi, če boste zmogli pridobiti 
kakršenkoli virus od mutantov, ki bodo prišli oziroma bodo nastajali, bo vaš organizem 
zmogel to predelati. Vsaj v večini. 
 
Tako, da, krepite imunski sistem in se nimate ničesar za bati.  
 
DIHAJTE BREZ PLASTIČNIH MASK, brez strupov, brez nano deležev. Ne rabite tegá! Rabite 
kisik. Ko ima celica dovolj kisika, se zmore sama postaviti v bran. 
 
Vendar, saj veste, vse, kar je bilo pocepljenega skozi zgodovino, je v veliki meri izdahnilo. 
Vse, kar je bilo nekako osvobojenega in svobodno dihajočega, je preživelega.  
Tako, da, samo zaupajte svojemu instinktu in ne sistemu! ZAUPAJTE IZKLJUČNO LE SEBI in 
ne bodite podložniki, ker boste ostali ujetniki lahko tudi v večnosti. 
 
Jasara. Kar izvolijo, vprašajte naprej! 
 
»Kaj naj posameznik naredi z dokumenti in ostalimi osebnimi stvarmi, ko bo odhajal, da ne 
bo prihajalo do zlorab? In kaj se lahko vzame s seboj?«   
 
Kar se tiče samega premika, tako kot predhodno, Sem se malce izognil časa. Morda vam bo 
Lanjuška malce tudi sproti kaj razkrivala. Se pa pogovarjamo – ne v letih, odhod bo zelo na 
hitro. To je tisto, kar si upam trditi, da Nam bo tudi v celoti uspelo in da se Bomo uspešno 
odmaknili pravi čas, predno bo prišlo do najtežjega. 
 
Kaj odnesti s seboj? 
Tisto, kar boste tisti čas imeli ob sebi. Verjemite pa, da mnogi si bodo nekaj prihranili, 
postavili in Bomo tudi tisto Mi poskrbeli, da se bo odneslo. 
 
Saj veste, če boste opazovali boste videli, da ste opazovani in očuvani.  
Če boste dobro videli ali gledali boste videli, da opazujemo vsak vaš korak vašega dela, 
načina življenja in točno vemó, kaj vam je ljubega in kaj bi imeli s seboj. Tako, da nekaj 
posameznih postavitev Bomo, kot predmetov, zagotovo vam tudi odnesli in pomagali 
prestaviti, saj so tudi Bitja prav postavljena za to, da bodo pobirala tisto, kar je posamezniku 
drago. Ne pa veliko ali ogromno. 
 
Jasara. 
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»Kako lahko poskrbimo za arhivske posnetke in zapise vaših predavanj predno odidemo, če 
nam bo, seveda, to tudi dano?« 
 
Vsekakor tisto, kar vam bo drago, vsekakor. Vsekakor vam bo tisto, kar vam je drago tudi 
odneseno z vami. Če vam bodo zapisi in teksti dragi, jih boste, pač, prenesli s seboj. Tudi 
zapise. 
Sicer pri Nas nimamo takšne zastarele tehnologije kot jo imate pri vas, ampak vam Bomo pa 
zmogli aktivirati, da boste vsekakor poslušali in gledali. Le video igric zagotovo ne boste 
zmogli igrati pri Nas, ker to je pa pri Nas igrice rajši z, namesto za računalnikom v živo z 
živalmi, s celicami, z raziskovanjem, s športanjem in še marsičem drugim. Tako, da igric – to 
je tisto, kar ne Bomo prenašali. 
 
Če pomislim na to, kaj boste vse spuščali za seboj, verjemite, vse, kar boste pustili, tudi, če 
boste pustili svoje dokumente za seboj, ne boste z njimi nikoli več ničesar uporabljali ali 
apelirali. Vendar tisto, kar vi ne boste želeli deliti, bo ostalo vsem očem skrito, tudi, če bo 
ostalo sredi mize. 
To bi lahko dejal, kot bi nekdo prišel v vaš dom in videl samo tisto, kar vam je 
nepomembnega. Tako, da se nič ne bojte, da se bo kdor koli kaj okoristil ali izkoristil vaše ime 
ali karkoli drugega. 
 
V nasprotnemu pomenu pa, glede na vaš vrt, bomo neke energije pretočili nazaj v druga 
drevesa, v druge vejice oziroma v tisto, kar je ostalo. Tako, da v tej smeri Bom vsekakor, 
vsekakor poskrbel z živimi zemeljskimi bitji, ki pomagajo ali pristopajo. Tako, da vam Bom 
tukaj olajšal vašo vest. 
 
Jasara.  
Jasara. Kar izvolijo, vprašajte naprej. Izvolijo. 
 
»Na kakšen način naj človek v trenutni situaciji, ko je seznanjen s konkretno informacijo o 
prihodnosti, nadaljuje z ozaveščanjem drugih, izražanjem na protestih in širjenjem 
informacij?« 
 
Vsekakor je dobro, da ženete naprej. Zakaj? 
Zato, ker s tem, ne samo,  da imate vi mirno vest, da ste vse naredili in postorili in da ne 
čakate, ampak hodite. To je bistvo vaše zmage! S tem dajete prebuditev tistih, ki še spijo.  
 
Vi samo delajte, kot da živite še tisoč let in se borite za svoje področje, svojo zmago in svoj 
dih. To je pomembno! Ne čakati, ne izpuščati, ne sedeti in nekako trpeti.  
Postavite se in hodite. Pomembno je, da hodite, da gibate in da se postavljate v smeri 
resnice in pravice. 
 
Za vami bodo ostali še mnogi. In to, kar ste naredili do tistega časa, je pomembno, da jih s 
tem ozaveščate, prebujate. In zagotovo, zagotovo boste marsikoga spomnili in opomnili, kaj 
je potrebno narediti. Tako, da, samo delajte. To je bistvo. 
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»Ali nam lahko na kratko poveste, kako izgleda še ostalih 25 planetov, ki ste jih pripravili 
za premik?« 
 
Kar se tiče vaših radovednih vprašanj, Bom dejal takole: 
 
So planeti, ki so tako, kot bi gledali goro na goro, če si predstavljate. Nekateri so bližje, 
nekateri bolj odmaknjeni. Vsekakor pa so tako zelo blizu, da jih s prostimi očmi lahko vidite. 
Nekateri so veliki, nekateri so tako kot polovični. Niso tako kot okrogli, kot bi dejal, da so vsi 
v okroglini. Nikakor ne!  
Predvsem zato, ker je mnogo rastlin takšnih, ki raste na glavo in raste dvojno, se pravi, tako 
zgoraj kot tudi spodaj. To pomeni, da skozi korenine, ki jih naredi na določeni zemeljski 
globini, prične rasti novo drevo in gleda izpod planeta in tako nastaja simetrija neke lepote, 
ki jo vi sploh ne poznate. 
 
Osnova vseh planetov je vsekakor narava. Zakaj? 
Zato, ker ste del narave. Ker narava je Mati modrosti, Mati boginja, Mati življenja. In to je 
osnova. 
 
Vsekakor pa ogromno, ogromno vodovja – takšnega ali drugačnega.  
 
Predvsem je veliko nekakšnih vodnih kapljic, ki preprosto plujejo po zraku. Kot bi se biseri 
zlivali v dih. Če si predstavljate, ko narava diha, vi imate nekakšne kapljice rose na travi. Te 
kapljice pa prosto lebdijo in se gibajo po površini, nad površino in po zraku. In se z dihom 
vetra gibajo.  
To je tako lepo in čarobno za pogledati, da je to nekaj, kar boste čakali od jutra do noči. In 
ko boste bolje zadihali s temi kapljevinami boste videli, da so to plesoče vilinske energije, 
ki se vam lahko kot biseri pripnejo na lasišče, na telo ali na pore. 
 
In mnogo drugače je, kot je Zemlja, kot jo imate tukaj ali poznate tukaj.  
Vsekakor pa je mir in tišina.  
Velemest, žal, nimamo. Imamo pa izredno, izredno civilizirano družbo in imamo nekakšna 
navidezna mesta, če bi že kdo hotel se družiti, imamo spodaj, pod skorjo, v globini, da 
ničesar ne uničujemo zgoraj. 
 
Bivalni prostori so postavljeni tako, da je vse zlito z naravo, da ničesar ne motite.  
 
Kaj bi motili?  
Živali, dragi moji. In živali so tiste, ki so lastnice ali prvo živeče. In njim je prvo mesto! Ne 
Nam, niti vam. Mi Smo tisti, ki smo nekako v simbiozi z njimi in to je tisto, kar je najlepše in 
najboljše.  
 
Verjemite pa, da v prostoru ali na planetih, kjer boste, se ne boste povprek zaljubljali, 
ampak boste ljubili in bili vdani in predani tistemu, s katerim se boste zavezali. 
 
Bodo pa tudi časi, kjer se boste lahko delali ali raziskovali, ali nekako izobraževali ali 
pokazali svoje znanje in veličino, lahko delali, kar boste želeli.  
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To so tudi mesta, ki so prav namenjena ali mesta, ne kot velemesta, ampak prostori, ki so 
namenjeni prav za raziskovanje, za delo, za vrtnarjenje, za izoblikovanje, za kar koli. To je 
tisto, kjer bo vsak najdel nekaj, kar si želi delati. Če boste želeli slikati in ustvarjati, boste, 
pač, delali tisto, kar boste želeli.  
 
Nikakor pa ne boste sužnji! In kar nekaj let boste potrebovali, da se boste sprostili in pozabili 
na suženjstvo, ki ga imate tukaj v sistemu, ker tega pri Nas preprosto ni. 
 
Vsekakor je to nekaj, s čimer bi lahko nekako prepletli in zaključili današnje druženje. 
Vsi, ki ste to, kar ste in dihate s tem, kar ste, ste zagotovo zmagovalci na svoji zadnji poti.  
 
Ne bojte se prihodnosti. Ne bojte se svoje lastne preteklosti. 
Saj veste, vse je energija. Vse se da spremeniti, le volja je potrebna, da se ustvari pot. Ko je 
ustvarjena pot, je ustvarjena misija. Ko je vse ustvarjeno, pride kreacija čarobnosti in 
popolnosti.  
 
In verjemite, poskušajte biti budni. Opazujte. Ozaveščajte, ne glede na to, kako drugi 
sprejemajo vse skupaj.  
 
Poskušajte biti resnično opazovalec. Ne kreator, ampak opazovalec.  
Takrat boste videli, kako ljudje odhajajo, se odmikajo. Zopet tisti, enaki vam, se 
povezujejo, približujejo. In na koncu boste zmagoslavno vzdignili lastno roko. To si pomnite 
in zapomnite! 
 
Predvsem vam v temu času želim, da čutite sebe. Postavljajte sebe v kreativnosti 
prihodnosti. Kreacija, v katero boste vstopili, je svet zaključevanj in svet odprti.  
 
In kakorkoli se boste odločali, se boste odločali zagotovo po svoji vesti, po svojemu 
čutenju, po tistemu svojemu notranjemu impulzu. 
 
Nikakor pa se ne odločajte po dolžnostih. Dolžnost, zaveza, program je vse, kar Zemlja ima 
in pozna. In na to bodite pozorni. In zagotovo boste lahkih nog tekali naokrog. 
 
Jaz pa vam želim še naprej en res lep in srčen dan. 
Lepo, lepo pozdravljeni. 
 
  
 
 
 


