
 
 

 1 

STARODAVNE CIVILIZACIJE 
Vodi: gdč. Lana Praner z Gospodi, 19. 3. 2022 
 
Takole. Sedaj lahko tudi v Našemu času, Našega zavedanja, Našega obstojanja tudi pričnemo. 
Najprej iskreno in toplo pozdravljeni. 
 
Danes Sem Jaz Tisti, ki Sem izbranec, da Bom prenašal podano Besedo od vseh zbranih, 
predvsem od Vladnih mož, ki so danes nad Menoj. Predvsem tudi od vseh Vladarjev, ki so se 
danes odzvali in bodo sodelovali. Na podlagi tegá lahko imam dovoljenje, da lahko odpiram 
določene zaobljube, določene postavitve, v katerih so se nekoč, nekdaj odzivali in so 
marsikatere skrivnosti v Vesoljnemu času.  
Tako imamo nekako dovoljenje ali odobrenje od vseh, ki sodelujejo, da Smemo pogledati na 
njihova področja in z njihovimi privoljenji tudi dopuščati Besedo naprej, do vas, ki ste ljudje, 
ki ste čutna bitja, ki ste odprta bitja za vse Naše postavitve in usmeritve. 
 
Lepa, srčna zahvala tudi Lanjuški, ki je danes odstopila to Telo, da lahko sodelujemo preko 
Njenega Telesa, Njenega Življenja in Njenega Popotovanja. 
 
Srčna zahvala tudi Mojemu Očetu, ki je danes glavni v odpiranju in v popolnemu nadzoru 
vsake Besede, vsake Misli, vsakega Dejanja, ki bo sledilo v odpiranju tega, kar Bomo 
postavljali ali podajali za vas. Za vse vas! 
Nad Njim je danes v opazovanju tudi Izvor, kar pomeni, da imamo popoln začetek s popolnim 
pretokom življenja, ker ste vi tukaj kot ljudje. 
 

Moje imenovanje je zelo preprosto le Brahma, Brahma Brahmanjurski 
ali Brahma Visočanski. 
 
 
 
 
 

Danes Meni pripada ta čast, da lahko odpiram, podajam Besedo, ampak samo zato, ker je v 
to popotovanje ali odkrivanje in razkrivanje vpet tudi človek. Hkrati pa tudi njegova 
preteklost, vsa njegova popotnica, ki jo ima v svojemu zaledju, ali tudi iz pokopanin, iz trupel, 
ki so danes tudi tisti deleži energij, zaradi katere se vi tudi soočate z zapiranjem začetka in 
konca. Začetek in konec se namreč združujeta. 
 
Zato Bom danes dejal: 
Prisrčno pozdravljeni prav tisti, ki ste danes sodelujoči in hkrati tudi popotniki. 
 
Današnja tematika vam bo dala morda veliko za razmisliti. Morda vas bo opomnila ali 
spomnila na katere deleže, ki so vsekakor morda deloma odkriti. In v popolnosti Bomo 
razkrivali toliko, da vam bo v pomoč, v poduk, v smer in v oporo. 
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PLANET ZEMLJA JE UMETNO USTVARJEN PLANET, PRAV TAKO TUDI ČLOVEK 
 
Tako kot veste, Življenje se ne odvija samo tukaj, kjer je vaše življenje.  
Planet Zemlja je eden planet izmed mnogih planetov, ki so že podajali določena življenja 
predhodno ali vzporedno postavljajo življenja. 
Zato človek, če misliš ali tisti, ki razmišljajo, da ste edini v Vesolju, se močno motite! 
Življenje, tukaj na Zemlji, je samo drobtinica iz tegá, kar je bilo v sklopu vsegá v Vesolju.  
 
Vesolje kot celota je tisto nekaj, kar je podajalo, da ste danes tukaj, kjer ste.  
To pomeni, da ste v ustvarjeni Zemlji, ki je umetno ustvarjen planet, laboratorijsko 
ustvarjena bitja, kjer ste bili nekako tudi ustvarjeni, če se temu sploh lahko opeva, 
laboratorijsko ustvarjeni. Ker vaš izraz laboratorija je tisto, kjer vi dejansko ciklate in 
ustvarjate v raznih kapsulah, v raznih molekulah, v raznih, raznih postavitvah, da Bom opeval 
tako, da bo preprosti človek tudi razumel. 
Pri Nas bi lahko besedo »laboratorij« imenovali v ustvarjanju, v kreaciji, v kreativnosti vsegá, 
kar poznate. 
 
Starodavne civilizacije so torej tiste civilizacije, ki so nekoč, nekdaj podale, ne samo znanje, 
da so skupaj podajali nekako védenja, razumevanja, ampak, podali so skupaj močan ciklus 
ustvariti novo dobo, ustvariti novo zavedanje, ki bo združilo začetek in postavilo novo 
podobo na sam začetek. 
To pomeni kot nova doba, novega vstajenja, novega življenja.  
 
V Našemu spektru Našega postavitvenega dela dejansko starodavne civilizacije so podajale 
vsa znanja, vso širino. In prav izbranci, ki so iz različnih planetarnih Ozvezdij prihajali 
ustvarjati nekoč, nekdaj tedanjega človeka, so uspešno postavljali projekt, kako iz pobrane 
energije, ki je bila predhodno razpršena zaradi eksplozije različnih planetov, izničenja 
različnih civilizacij, ki so po določenih postopkih, ki jih je tudi opisovala Lanjuška v svojih 
knjigah, dejansko tudi pridobili energijo. Pobrano energijo so skupaj združevali, jo 
usmerjali, jo transformirali in postavljali v različne sklope. 
 
Veliko raziskovanj, več tisočletij je bilo potrebnih, da se je ustvaril planet, na katerem je 
bilo podano življenje. Potem pa dnevno pregledovanje, dnevni nadzor, dnevno usklajevanje 
kaj in kako? Predvsem razvoj človeka! Ta je velik izziv v Našemu obdobju, v Naši dobi, v Naših 
veličinah!  
Kajti človek, kot samostojno bitje, je bitje, ki je povezano z Izvorom. Je povezano s tistim 
Izvornikom ali Nekom, ki ga je ustvaril. Lahko bi dejali, kot Kreatorjem. 
 
Od kreativne energije je dejansko bil tudi vzgib izvora, vdaha in utripa, da se je Energija sploh 
potiskala in poganjala v premik, s tem pa tudi v transformacijo vsegá, kar je prenašala, dobila 
ali dobila v popotnico. 
 
Starodavne civilizacije so si ustvarile skupen projekt – izprazniti Vesolje.  
Izprazniti Vesolje pomeni – vse, kar je bilo izničenega in razpršenega po vesoljnemu času in 
prostoru zaradi škode, ki so si jo naredili ali prizadejali različni živi, ki so tedaj živeli, je 
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prihajalo do točke, da je bilo Vesolje preobremenjeno. Zato se je začel ustvarjati nov 
projekt življenja in tako tudi Zemlja. 
 
Zemlja je torej umetni planet, v kateremu so dejansko vse stisnili skupaj v smisel, fokus ali v 
delež, da bi lahko pobrali, nabrali, kar se da preoblikovali s spomini. 
To pomeni, da se vsaka energija giba zato, ker ima spomin, ker diha in se transformira. In iz 
te transformacije dejansko nahaja ali nastaja področje spomina in hkrati energije. 
 
In ko Nekdo je dal v vaše popotovanje spomine, ki jih je podal skupaj pomeni, da ste 
ustvarili ali so vam ustvarili dušo, ki je bila lahko vaša ali pa iz pridobljenega vira, iz 
pridobljenega bogastva, ki so ga dodajali, preoblikovali. 
Tako je nastala neka osnova. Jaz Bom res dejal samo osnova, ki so jo potem v času življenja 
dodelovali in preoblikovali in jo dopolnjevali Tisti, ki so skrbeli za zemeljsko življenje. 
 
FOKUS STARODAVNIH CIVILIZACIJ JE BIL, DA BODO NA ZEMLJI USTVARILI RAJ 
 
Cilj starodavnih civilizacij je bil torej pobrati vse, kar je bilo razpršenega, a hkrati nabrati in 
pridobiti vir energije. Vir energije, ki transformira, ki oblikuje ali preoblikuje.  
To pomeni, da je potrebno v novi civilizaciji ali v novemu projektu pridobiti novi spomin, ki 
se bo gibal v trenutku in času. 
 
To pomeni, da se giba v trenutku in času, ki je identičen Izvoru ali Izvorni energiji. 
Izvorna energija je namreč Izvor, ki je poln Ljubezni. Ljubezen je osnova. Osnova, ki 
povezuje, ki spaja, ki sprejema. 
 
Starodavne civilizacije so torej izhajale iz tegá, da bo vsa energija, ki se bo preoblikovala in 
spreobrnila,  da se bo v času življenja preuredila, da bo dobila noto življenja, ljubezni, 
spoštovanja, miline, topline, nežnosti, mehkobe, fokusa, srčnosti, predanosti, 
povezovalnosti in vsega, kar ima Izvor. Torej, to je fokus bil starodavnih civilizacij, da bodo 
na Zemlji ustvarili RAJ. Podobo tistega, kar je bilo začetnega. 
Zato je bil tudi vaš planet prvobitno postavljen v enaki podobi kot prvobitni Izvorni planet. 
Zato prenašate enake spomine, enako podobo, enako preoblikovanje ali lepoto narave, ki jo, 
žal, skorajda več ne poznate. 
 
In cilj starodavnih civilizacij je bil vse razpršeno spraviti na en delež enega življenja in ga 
preoblikovati, spremeniti in mu vdahniti novo življenje. 
 
Kaj pomeni vdahniti novo življenje? 
Da v času novega rojstva vsak posameznik, ki se porodi začuti ljubezen, začuti milino, 
začuti spoštljivost, začuti pripadnost življenju, naravi, sočloveku, Energijam, Soncu, vdahu, 
dihu, ljubezni vseh vrst. 
Torej, to je bil osnovni spekter ali osnovna popotnica.  
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V NAŠI SHRAMBI ZGORAJ SE SHRANJUJEJO SPOMINI, KI SE ENAKOPRAVNO ODZIVAJO 
IZVORU 
 
In vse, kar je bilo v življenju od vsakega posameznika identično postavljeno ali nabrano, se 
je ob koncu življenja dejansko vakuumiralo. Kot magnet se je dvigoval zapis ali drobtinice 
ali utrinki spomina. In tako je nastajala vaša shramba. Shramba Zgoraj, ki je bila 
energetsko postavljena v doprinos tistega Izvornega in se enako veže z Izvornim. 
 
Torej, ko je človek izdahnil ali posameznik izdahnil, se je zmogel za nekaj časa celo spojiti s 
svojo shrambo, če je bilo njegovo življenje v temu obdobju njegovega popotovanja res 
milostno, res predano, res srčno, res ljubeče, se pravi, milo. Energija, ki je podobna ali se 
enakopravno odziva Izvoru, torej Izvorni ali Začetni Energiji. 
 
Ko se dovolj te energije v shrambah nabere ali shrani, se je tedanja civilizacija zaobljubila, 
da bo prišlo do odprtja Zemlje. 
 
Kaj to pomeni? 
Odprtje Zemlje pomeni, da se nabere dovolj shrambe v področju vaše shrambe. 
 
Pazite to! 
Ko je shramba obremenjena, ko je v vaši shrambi shranjeno toliko energije spominov iz 
predhodnih življenj, ki daje ljubezen, ki daje milino, se pričnejo tvoriti energije, ki 
postanejo samostojne in zmorejo celo voditi svojo nižino. 
 
Prav te starodavne civilizacije zato določenim posameznikom zmorejo pomagati skozi 
njihovo shrambo.  
Zato mnogokrat kdo zaznava svojo shrambo Zgoraj in hkrati tudi transformacijo besed, 
misli, vodstva in dejanj. Od Zgoraj! 
To pomeni, da lahko v vaši shrambi ta starodavna civilizacija, ki je dala to postavitev, zmore 
sodelovati z Nekom, ki je Zgoraj. 
 
A glej ga zlomka!  
Ko pride do tegá, da je Zgoraj več shrambe in popolne shrambe, do trenutka obujanja ali 
prebujanja, se namreč zgodi, da se stare civilizacije ali Tisti, ki so soustvarjali svet, zmorejo 
povezovati z vašo shrambo Zgoraj. 
Energija, ki je shranjena, se spravi v gibanje, postane podoba, podoba miline, energije, 
svetlobe, časa in določenega prostora Zgoraj. Takrat se ta energija zmore preprosto 
povezovati in samostojno komunicirati s tistimi starimi civilizacijami ali z Nekom, ki je 
skrbnik te shrambe. 
 
Pazite to! 
Ko shramba se aktivira in postane živa, gibljiva in samostojna, lahko govorimo o 
samostojnem svetlobnem bitju. To samostojno svetlobno bitje lahko od Zgoraj usmerja 
pogled spodaj na življenje, torej na vas, ki se nahajate v fizičnemu življenju fizičnega telesa ali 
tega, kar vi ta trenutek poznate ali imate. 
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Takrat se lahko zgodi, da se ob aktivaciji tega Bitja, svetlobnega Bitja, ki je povezan s staro ali 
prastaro civilizacijo, ki je dala namen, kako se bo po nivojih vse skupaj shranjevalo in je 
enaka, kot enak kriterij kot ga je imel Izvor ali Bog Zgoraj, tako ga lahko imenujete ali Izvorna 
energija ali kakorkoli že, se pravi, je enaka matrica, je enaka postavitev tudi spodaj. 
 
Ko se v trenutku vaša shramba aktivira, vi postanete v trenutku RAZSVETLJENI. Ampak, 
razsvetljeni zato, ker se vaš zasnovnik zmore enakopravno tehtati s tem, kar je Zgoraj. 
Torej z vašo lastno shrambo! 
 
Kadar se zasnovnik enakopravno stehta in je enakopraven shrambi Zgoraj pomeni, da je 
odprt kanal, prehod, povezava do starega ali prastarega znanja, hkrati starih civilizacij, ki 
so nekoč pomagali ustvariti življenje. Torej Tisti, ki so pomagali biti navidezni kreatorji ali 
Nekdo, ki je pomagal in spajal in skrbel za ta tok tega popotovanja. 
 
VSE SPOMINE JE POTREBNO PREOBLIKOVATI V LJUBEZEN 
 
Stare civilizacije so se torej zavezale, da bodo vas, ki ste živi ali da bodo energije 
preoblikovali v Ljubezen. Torej, spomine spraviti v ljubezen pa ni tako zelo enostavno!  
Spomini se ustvarjajo ali preoblikujejo izključno tam, kjer so nekoč nastali. Torej, v fizičnemu 
življenju! 
 
To pomeni, da vi, ki ste živi, ustvarjate energijo spomina. Energija spomina se preoblikuje 
glede na tisto, iz česar je. Oblikuje ali preoblikuje pa se v trenutku, ko zasnovnik sobiva z 
njim. 
 
Zasnovnik je zadnje živeče bitje, kot iz zadnjega življenja podana čista, sveža energija. Ta 
energija je tista, ki vpliva ugodno na spremembo programa ali na spremembo energije.  
 
Zakaj programa? 
Zato, ker lahko uporabimo izraz, dejansko energija, ki je bila SPROGRAMIRANA oziroma 
točno skupaj sestavljena po nizih, kot bi sestavljali vašo ogrlico. Si predstavljate? Kot bi 
perlice sestavljali in spajali. Tako iz obdobja nekega življenja vzamejo spomine, ustvarijo 
perlico in jo nanizajo na niti življenja. Zato vi stopate iz ogrlice, se pravi, iz prostora, iz enega 
nitka ali iz ene perlice v drugo perlico in tako potujete skozi življenje, dokler se ne izteče 
življenje. 
 
Kaj je tukaj tako pomembnega? 
Pomembni ste vi! Ko človek dojame, da ima zasnovno energijo popolnoma enakopravno 
zasnovni ali Izvorni energiji, se pravi, prvotnega prvobitnega Boga Izvora pomeni, da je 
enakopravna Ljubezen, enakopravna milina, enakopravno sočutje.  
Enakopravno v vseh pogledih pomeni, da zadnje živeči ZMORE zaključiti pot popotovanja ali 
izoblikovanja. 
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POVEZOVANJE S SHRAMBO ZGORAJ 
 
Dejstvo, da v temu deležu tega življenja, kot te perlice ali tega zadnjega zasnovnika, zmorete 
pridobiti na sebe vsa znanja, vse modrosti vsegá, kar je Zgoraj. Zakaj? 
 
V trenutku, ko zasnovnik je enakopraven Zgornjemu Bogu ali Izvoru, se lahko prične 
spajanje. To je redkost na Zemlji, da ne bo pomote!  
Živali jo dosegajo večkrat dnevno, večkrat tedensko, večkrat letno! Skozi celo življenje! 
Človek pa tega ne zmore dosegati. Zakaj? Ker je moder po svoje. 
 
Preprosto, ko pride do spajanja, da se enakopravnost naredi med začetkom, torej med 
Tistim, ki je vdahnil življenje ali dal nekaj od Sebe in se enakopravno lahko poveže z 
zasnovnikom, se vmesni trak ali vmesni čas tega spajanja aktivira shramba, ki je kot 
vmesni prostor tistega deleža, ki živi, ki mu pravimo življenje. 
 
V trenutku, ko pride do tega spajanja, ko se najvišji in najnižji, kot ste vi v življenju, 
zmoreta približati, pride kot do stiska energije in pride do eksplozije oziroma do gibanja 
energije in se zbudi shramba. 
 
Shramba je torej bitje, ki je sestavljeno iz vaših spominov, iz vaših delčkov, iz vsegá, kar vi 
ste bili kot najboljši utrinki, kot so JIH izbirali starodavni civilizirani prebivalci. 
 
V TRENUTKU, KO SE ZBUDI NAŠA SHRAMBA, DOBIMO SVOJE NAJVIŠJE VODSTVO, INSTINKT 
SE PRIČNE POVEZOVATI Z NAŠIM VRHOM  
 
In v trenutku, ko pride do tegá, da se zbudi vaša shramba, dobite svoje najvišje vodstvo, 
kot ga sploh zmorete imeti, se velikokrat zgodi, da se vaš Instinkt povezuje z vašim vrhom. 

 
Kaj to pomeni? 
Vaš Instinkt, ki ga imate na desni diagonalni strani, se prične povezovati 
z vašim vrhom. Ne z vašo shrambo, ampak vašim vrhom! 
 
 
 
 

Saj veste, vi imate po različnih nivojih različna bitja, ki vas spremljajo in popeljejo v življenje. 
A glej ga zlomka! 
Najvišji od Najvišjega je lahko Nekdo, ki je izbranec kot najvišje dospeli v vašemu Vrhu, od 
vodnikov, zvodnikov in tako dalje, Aršulinov, Varšulinov, Vilinov in tako dalje. Pač, Nekdo, ki 
je v vašemu Vrhu, ki je ENERGIJA, ki je energetsko Bitje! 
 
A točno vaš Vrh je energija od Nekoga, ki pripada prastari civilizaciji oziroma tistemu 
deležu, ki se je odločil, da bo vas sestavil nazaj. Torej, na nek način velik, dober doprinos, po 
drugi strani pa velika, velika ujetost! 
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Starodavna civilizacija ali prastara civilizacija, ki je torej pomagala ustvarjati nekaj ali 
nekoga, ali ustvarjati planet Zemlja, ima torej povezavo z vami kot živimi ljudmi.  
To govori dejstvo, da je vaš vrh včasih zato tako zelo neizprosen, ker je vez s fizično 
materijo civilizacije, ki skrbi za to, da se vi sestavite nazaj. 
 
Zato mnogokrat marsikdo zašepeta, da ga Vrh ne mara! Marsikdo se včasih spozabi in pravi: 
»Ja, me je izdal, se je obrnil stran!« Nikakor ne! 
Vaš Vrh je torej tisti, ki se zmore enakopravno povezati, torej, energija, ki jo imate Zgoraj, 
se povezuje s točno nivojem, kjer je vaša shramba. 
 
Če imate vašo shrambo vašega bitja aktiviranega, je torej vaša shramba tega bitja, živega 
bitja, vplivna na tok dogodkov, ker vpliva na vaš Vrh!  
 
Pazite to! 
Kadar se zazna, da je vaša shramba aktivna ali tisto Bitje, ki se je zbudilo iz vseh vaših 
spominov, najboljših od najboljših pomeni, da se vaš energetski vrh bitij, ki vas usmerjajo, 
vodijo, nadzorujejo vsak detajl, vsak karmični ciklus, vsak karmični spodrsljaj, ker so 
dogodki nizani, se zmore dejansko konfrontirati, komunicirati, pogajati, usklajevati, na nek 
način z vami samimi, torej s tistim deležem bitja, ki se je zbudil. 
Sicer niso vsi zbujeni, da ne bo pomote, ker je potrebno priti na enakopravni nivo z vašim 
vrhom. Torej z Bitjem, ki ima pri vas energijo, je pa povezan s fizičnim svetom fizične 
materije Bitja, civiliziranega bitja, ki je nekoč oddal kapljo krvi za vas. 
 
Torej, točno sedaj veste, prastara civilizacija, imate Nekoga, ki skrbi kot skrbnik za to, da se 
boste vi sestavili nazaj. 
 
POVEZOVANJE S SHRAMBO SPODAJ 
 
In kaj se dogaja? 
Kadar vi, v nekaterih življenjih ne dosegate te stopnje zaradi zlobe, zaradi nečustvene 
prilagojenosti, zaradi udara, se namesto, da bi se vaš Vrh v Vrhu Svetlobe zmogel spajati in 
biti milosten do vas, spajate ravno v njenemu nasprotju, v globini. 
 
Torej, življenje je ravna linija, v kateremu zmorete spreminjati dogodke. Torej, to je 
življenje! 
Vaš Vrh je Zgoraj. Ta Vrh, energetski Vrh, kot piramidni vrh, če se Smemo tako pošaliti, je 
torej povezan ali prislonjen na to, da skrbi za vašo shrambo, najboljšega od najboljšega in 
bedi, da jo nihče ne prebuja, ker je premalo aktivne energije znotraj, ker je premalo 
zapisov Svetlobe ali kaj. Ko pa se zbudi, pa postanejo enakopravni. In hkrati je povezan s 
civilizacijo izven dometa vašega stvarstva. Torej, tako se povezuje Vrh. 
 
Kadar pa človek pozablja na čustva, pozablja na milino, pa se zgradi ali prebuja shramba 
nižine, teže in bolečine. 
Kadar človek pozabi na to, da pozabi na čustva, ampak je v mentalu, v razmišljanju, v 
taktiziranju, v planiranju, se pravi, nečesa, kar bo zavestno ustvarjal pomeni, da ga ne vodi 



 
 

 8 

Nebo, ampak ga vodi telo. Telo, ki je spodaj. Telo, ki ga vi pokopljete, ali zakopljete ali 
upepelite, ali se od njega poslovite, gre pod nivo življenja. Torej, ga pokopljete nekaj korakov 
nižje, malo pod vami ali pa ga nekateri celo ste pustili kar prosto sežgati. V glavnem, na 
nivoju življenja se konča njegovo popotovanje. 
 
To pomeni, da vsa ta energija, ki je zakopana, se povezuje in aktivno sodeluje. In kadar vi 
pozabljate na čustva in greste v bolečino, dajete zapise in shranjujete vašo shrambo 
spodaj. 
 
In v primeru, da se zaradi vaših dejanj, dogodkov prične zbujati globina vi postanete 
agresivni, vi lahko postanete zlobni, zadirčni, pikri. Dejansko poniževalni. Radi udarjate. 
Radi kažete svojo moč ali nadvlado. Zakaj? 
Preprosto zato, ker vi ŽELITE vstopiti v življenje in postati močnejši, ker vas lider ali vaš vrh 
nižine žene v to, da pride v življenje. 
 
S SODOBNO TEHNOLOGIJO ZMOREMO POVLEČI SVOJO GLOBINO V SEBE 
 
S sodobno tehnologijo zmorete dejansko svojo globino povleči v sebe. Zato vsi tisti, ki so 
sistemski, ki sledijo sistemu, ki sledijo temu, da odprodajo dušo, da zabarantajo dušo 
pomeni, da ne morejo vstopati v čustveni pol Neba, ampak njihova čustva otopijo, njihova 
duša spolzne nad podplate in se prosto kot obesi ali leži ob podplatu. 
Zato mnogokrat zaznavajo sami sebe to težo duše, ki leži ob telesu in v prazen prostor 
vstopa nižina. In to pomeni, da lahko, kot po piramidnemu vrhu, ta najnižji lider lahko 
počasi žene vse skupaj v to, da vstopi v telo zlo. 
 
Pazite to! 
V temu sodobnemu času zaradi tega, ker preprosto častite ali častijo luciferijado, patent, 
smrt, ali večno ujetost ali ukletost zaradi žrtvovanja ali pa pristopanja v konec, kar pomeni, 
da bolj ko ste speči, bolj greste v svoj večni ujeti lonec, govori o dejstvu, da Prastara 
civilizacija, ki sodeluje izključno z vašim Vrhom, ker civilizacija, ki je bila milostna in je 
ustvarjala vas in je podarila sama sebe za to, da pride do tegá, da se vi vrnete nazaj, bi lahko, 
milostno iz vas dobili energijo za, ali za svojega potomca ali za sebe, ker so lahko darovali 
sami sebe za to, da bi reševali vas, ali pa sestavili vas v prvobitno, nesmrtno telo. 
 
Njihov cilj je ta – življenje je pestrost brez primesi.  
Ko gre človek zavestno proti Prastari civilizaciji, gre zavestno proti uporu Ljubezni in se 
odmika od nje. Torej, takrat vstopate v polje Globine, težine, teže podzemlja in vsegá. 
 
Zato v temu času čutite ogromno težine na Zemlji, ker ste popikani. In ker ste popikani s 
sodobnimi medicinskimi preparati, dejansko izgubljate dušo in zato v vaš prostor vstopa 
Tema, bitja Teme, bitja zla. Zato vam postajajo oči črne, temne. 
 
Vsi, ki ste se popikali, opazujte svoje oči. Ne rabite opazovati vašega karakterja, ker tega, 
slednjega, opazujejo tisti, ki so okoli vas. Postajate hladni, zlobni, brezčutni ali prazni.  
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POLJE TEŽE ŽE VSTOPA V NAŠE ŽIVLJENJE, KMALU SE BO ODPRL PROSTOR, V KATEREM 
BOMO SOBIVALI MRTVI IN ŽIVI 
 
Mnogi od vas ste samo igralci. 
To pomeni, da ste pozabili na čustva in ustvarjate v življenju spomine, ki hranijo in 
aktivirajo spodnji pol. Zato lahko globina prehaja vedno bolj v življenje. Zato imate polje 
teže, ki jo imate, ker je to mrtvo polje, ki vstopa v življenje. Zato bo zelo kmalu odprti 
prostor za to, da boste mrtvi in živi sobivali, kar Smo vas pripravljali na to že leta in leta nazaj. 
 
Zelo preprosto, v nekemu trenutku, ker boste, pač, prestopili to težo, boste dejansko začeli 
videvati mrtve silhuete, predvsem najprej tisti, ki se boste čustveno povezovali z njimi. To 
pa enako z enakim! 
 
Zato vsi tisti, ki ste se pičili, opazujte svoje oči. Vaše oči postajajo temne, črne, brez leska in 
življenja. Belina se vam spreminja, ker postajate senzor robotiziranega stvarstva. 
 
Zakaj senzor nekakšnega takšnega stvarstva? 
Zelo preprosto, ker globino vodijo drugi. Torej, globino vodi Zemlja. Podzemlje.  
Podzemlje, ki časti svoje bogove, ki imajo svoje vladarje, ki pa še zdaleč niso povezani s 
Prastarimi civilizacijami, ki so DALI PRILOŽNOST VSEM, ki ste danes živi. Vsem živalim. 
Vsem rastlinam. Vsem stvarnikom življenja. 
 
Torej, na nek način se bodo v nekemu obdobju pričeli spopadati tisti prastari, ki so 
pomagali vdahniti življenje in tisti, ki ga rušijo in so ga skozi zgodovino tudi uspešno zrušili. 
Zato ta spomin o čipiranju. Zato ta spomin o darovanju, jemanju, o čaščenju vsegá. 
Zgodovina! 
 
Se pravi, vsi tisti, ki so bili v globini, so bili nekoč, nekdaj napadalci ali podporniki 
napadalcev, ki so uspešno zrušili mnogo planetov.  
Mi ne govorimo o planetih – enem, dvem ali petem. To govorimo o sestavljenih galaksijah, ki 
so se zrušile zaradi razvoja navidezne tehnologije. Ampak, ker ste vi v spominu, se znova in 
znova in znova premikate po temu spominu in ga preoblikujete.  
 
ZEMLJA JE LINIJA MED SVETLOBO IN TEMO 
 
In zato, ker so vam dali prvobitni prebivalci, prastari civilizirani, nekako prebivalci, znanje 
in védenje in so vam dali v spomin vse tisto, kar je potrebno preoblikovati, mnogi 
nagonsko čutite, kaj je prav in kaj narobe. Mnogi nagonsko veste, da se pripravlja nekaj, 
kar ni prav.  
Nekateri pa preprosto podpirajo to, kar ni prav, ker so v večjemu spominu tega, kar so 
nekoč že delali, ustvarjali ali kreirali. 
 
Zato je Zemlja linija med Nebom in življenjem, a hkrati tudi podzemljem. Kot bi dejali, med 
Svetlobo in Temo. To je ta linija, ki jo imate.  
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In več kot podzemlja zmore vstopiti zaradi tega, ker izgubljate svojo dušo, stopiti v svet 
življenja, bolj imajo vpliv na to, da prenehajo čutiti in ustvarjajo umetno civilizacijo. 
 
To pomeni, da se na nekemu nivoju pričnejo boriti Prastare civilizacije, prastari prebivalci, 
torej Tisti, ki so nekoč pomagali in tisti, ki so nekoč rušili.  
In ste tik pred tem, kjer se bo dejansko udarilo skupaj ali soočalo, kdo bo tisti, ki bo zmogel 
pobrati, premakniti, razširiti ali izoblikovati. 
 
Vendar, osnovna nit vašega življenja je bila sledeča: 
Prastara civilizacija se je že v davnini odločala, da so to odpadki in da bodo iz odpadkov 
pobrali samo najboljše od najboljšega, kar se bo zmoglo v določenemu številu obdobja let 
ali življenja spremeniti ali preurediti.  
To govori o temu, da je čas, pasovnica bila skrajšana ali omejena. 
 
KER JE ČAS SESTAVLJEN IZ DOGODKOV, ZMOREMO VPLIVATI NANJ, ZAVISI KAKO HITRO 
ODVIJAMO DOGODKE 
 
Vendar čas, pazite to! 
Čas je zelo relativna energija. Na čas zmorete vplivati. Imate eno dobro rešilno bilko. 
Slednja je ta, da je čas sestavljen iz dogodkov. In zato lahko na čas vplivate, da se malo 
zamakne ali pohitri, zavisi, kako hitro odvijete dogodke. 
 
Torej, ker imate dogodke nizane kot karte, kot list papirja v knjigi, vi lahko hitreje prelistate 
in hitreje poženete čas.  
Ali pa se na določenemu času ali listu ustavite, na določenemu zapisu in spite in cepetate in 
mendrate, ali pregloboko razmišljate ali karkoli drugega. Torej, to govori o temu, da lahko na 
čas morda celo malo vplivate. 
 
Zato bodite zelo pozorni! Kolektivna energija, zbrana energija, zbrani fokus lahko pohitri 
dogodke ali pa jih upočasni. 
 
BISTVO NAŠE ZMAGE JE ČUTENJE, ČE TEGA IZGUBIMO, IZGUBIMO POVEZAVO Z IZVOROM 
 
Zato je zelo pomembno, da vi, tako kot so nekoč dali Prastare civilizacije vsa znanja skupaj, 
da jih vi v življenju daste skupaj in obdržite svoj čut. Bistvo vaše zmage je čutenje! 
Če ne boste zmogli obdržati svojega čutenja pomeni, da ne boste povezani z Izvorom. In če 
ste povezani z Izvorom, ste povezani v celoti, ker se aktivira in zbudi Energija prvobitnega in 
Izvornega. 
 
Zato je zelo pomembno, da delate v skupinah s skupnim ciljem, ki je podprt v čustvih, ki je 
podprt v nameri in da dihate s tem.  
Tako lahko zberete večjo energijo moči.  
 
In kadar vi meditirate, je največja moč meditacije, ko je združena čutna energija.  
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To pomeni, da vi v času življenja, ko se povezujete, ali ko plešete ali ko rajate, ali ko se 
zabavate ali ko se sproščate, povezujete v skupni energiji, ko se aktivira energija čustev, se 
energija močno, močno zaiskri. Takrat nastane kanal. In takrat se od Izvora aktivirajo 
Prastare civilizacije in vam pristopajo na pomoč. 
 
Tukaj imate najmočnejšega aduta.  
Uporabljajte prastara znanja. Aktivno se povezujte s civilizacijami, ki so vam pomagali, da 
ste prešli do tegá, kar imate. 
 
Prastare civilizacije vam bodo vedno pomagale, ker je njihov vrh, ker so Oni sami ta vaš 
vrh. Torej, Oni ne bodo popustili, da bi se obrnili proč od vas in bodo res vse naredili, če se 
boste vi k njim namenili! 
Vi pa se namenjate k njim s čustvi, z energijo srca, spoštljivosti, hvaležnosti, ljubečnosti. 
Spoštljivosti do narave, do življenja pomeni brez ega, brez temperamenta, ko preprosto v 
sebi postanete to, kar ste. 
 
TEHNIKA: ANALIZA SAMEGA SEBE - KAKO VEMO, DA SMO POVEZANI S SVOJIM VRHOM OD 
VRHA IN ČE JE NAŠA SHRAMBA SODELUJOČA Z  NAMI (posnetek 41,57) 
 

Če vi misel usmerite iz glave navzdol, to pomeni, da jo iz glave, kot iz 
možgana zavestno spuščate skozi grlo, skozi grleni predel do 
pleksusnega predela, kjer je znotraj zasnovnik, boste čutili velik mehur. 
 
 
 

Ta velik mehur je povezan z egom, z mislimi, s fokusom, z življenjem, s potjo, ki jo kreirate 
sami. To pomeni, da ustvarjate zapis sami, ker ste, pač, pametni, temperamentni, 
razmišljujoči, morda elegantno napadljivi pomeni, da vse tisto, kar vi zavestno postavljate, je 
PROGRAM. 

 
In ko vi ta mehur spustite v predel pleksusa, boste začutili, kako se zlije, 
kot bi se zlival nad želodcem. 
In ko opazujete to kepo, se bo energija namagnetila s čustvi, ker je 
zasnovnik srce, se pravi, ta srčna energija pred vami. 
 

 
In ko se ta energija spusti kot mehur navzdol, še nižje, ker je aktivirana in napolnjena, jo 
lahko začutite v predelu vaginalnega dela, znotraj, v trebušnemu delu. Kot bi se med 
koleke ali med kolke umestila. Kot v področje šaličice se ta energija kot mehur postavi. 
 
Kadar začutite LAHKOTNOST in vas prične nekako čakra spolnosti podpirati pomeni, da 
začutite, kot bi vas začela nekako umirjati in vam podajati strast. Kot bi vas hotelo malo 
vzburjati, če si predstavljate ali začutite. 
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To govori, da se je energija umestila na tisto čakro, ki je povezana s kanalom Zgoraj. Takrat 
znate zaznati kot bi nekdo pričel poganjati vaš mehur, vaš prostor, vašo zbrano energijo. 
Slednja energija postane povoskana. 
 
Kadar je energija svetla, boste imeli občutek, kot da se razpre v nekemu trenutku, kot v 
cvet, govori o dejstvu, da ste enakopravni zgoraj in enakopravni s čustvi. Torej, da ste zliti 
in se zlivate.  
Takrat se ta energija odpre kot cvet in zaznate svetlobo, ki seva kot izpod mednožja 
navzgor odprta in nastaja kot kanal. Kot svetloba prašine, ki se sveti. 
 
To pomeni, da oddajate signal Vrhu od Vrhá. To je dobro za vas! 
Takrat govori dejstvo, da ste povezani in da imate morda že aktivirano svojo shrambo.  
 
Vaša shramba, kadar je aktivno sodelujoča z vami, zaznate znotraj kot rahlo lila barvitost, 
ki se znotraj, kot v temu razpršenemu delu, kot mali milni mehurček premika in giba. 
 
TEHNIKA: ANALIZA SAMEGA SEBE – KAKO SE IZ MISLI PRETOČITI V SRCE (posnetek 45:31) 
 
Pazite to! 
Kadar se energija kot mehurja spusti in umesti v notranjost in postane gibljiva, ker jo 
spodnja energija čakre giba, lahko postane takšna temna, kot malo povoskana, ampak 
temna.  
To je znak, da se energija mehurja giba kot rahlo modrikasta povoskana smer. Ampak se 
ne odpre! 
 
Govori, da ste veliko v glavi – v razmišljanju, v taktiziranju, v planiranju, v postavljanju in da 
ste sami kreatorji dogodkov. Slabo za vas! Zakaj? 

 
Ker takrat ne oddajate ničesar, ampak mehur vam dobesedno lahko 
obleži, kot bi ga rahlo stisnili skupaj, malo izven telesne materije. 
Kot bi bil znotraj in hkrati tudi zunaj. 
 
 
 

Vendar, tak mehur, kadar vi pričnete zavestno čutno energijo, zavestno to energijo srca, 
miline in ljubezni poganjati navzdol, lahko ta mehur pričnete spreminjati, mehčati.  
In v primeru, da vam uspe to energijo zmehčati, nastanejo prašina in kot rahli delčki, ki se 
pričnejo znotraj v telesu gibati. 
 
Večkrat v zaporedju opazujte takšen proces. Zmorete sebe spremeniti, da se iz misli 
pretakate v srce in postajate bolj čustveni, bolj čutni, bolj zaznavni, bolj mehki, bolj 
vodljivi. 
 
To govori o dejstvu, da v takšni postavitvi vi zmorete preoblikovati svoj zapis in biti vedno 
bolj povezani z Instinktom in s svetom Zgoraj. 
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Takrat se energija prične počasi, kot rahle nitke, gibati proti srcu in zgornjemu delu, kot 
proti polju. 
Tako lahko trenirate to energijo in misli ali miselne programe, miselne vzorce, miselne 
spomine zmorete vibrirati in preoblikovati. 
 
TEHNIKA: ANALIZA SAMEGA SEBE - PREOBLIKOVANJE TEŽKIH MISELNIH VZORCEV, 
SPOMINOV PREIZKUŠEVALSKIH ENERGIJ (posnetek 47:56) 
 
Kadar se zgodi, da delčki padejo kot trde paličice – črne, rjave, temno modre ali gostljate, 
poskušajte vsako paličico posebej zavibrirati. Kot bi Z LEVO ROKO stopili znotraj in jo 
pognali.  
 

V trenutku, ko zaznate, da je teža pregloboka, jo dajte NA LEVI DEL, ob 
popku navzven, kot bi jo dali pred seboj.  
Takrat se bo energija zapisa – to je zapis ali spomin pričel gibati, kot 
takrat, če daste v mleko, ko ga vrete, pokrovček, stekleni pokrovček in 
prične vibrirati, ko se pregreva, se zgodi enako z vašim zapisom. 
 

 
Se pravi, paličico ali ta delček zapisa jo položite Z LEVO ROKO pred 
seboj, na levo stran, kjer je diagonalno soustvarjalec ali nasprotnik 
čustvenega dela Instinkta, se pravi, preizkuševalec, njegova nota, 
njegov doprinos. 
 
 

 
Kadar se zgodi, da prične ta paličica vibrirati in se gibati kot na povoskani površini 
pregrevanja in se prične gibati, JO SAMO OPAZUJTE. 
 
V trenutku, ko se energija paličice morda zavrtinči govori o dejstvu, da je tako kot kompas 
in vam bo pokazal tam, kjer se bo ustavil, kdo je bil tisti ustvarjalec tega dogodka. 
 
Lahko vam pokaže čisto mimo telesa. Takrat poglejte kdo je ob vas. 
Saj veste, avra je sestavljena iz različnih bitij, iz različnih prostorov, ki vas vodijo ali 
usmerjajo. Ali od koder vas vodijo in usmerjajo! 
Takrat lahko to paličico povežete direktno, kot bi jo potisnili k tistemu, kamor sodi. K 
TISTEMU, KI JE USTVARIL DOGODEK! 
 
Vendar, to ne pomeni, da boste sedaj paličice razmetali okoli po vseh prostorih in deležih in 
nekoga obtežili!  
Pomembno je, da najdete tistega, ki je delal ta dogodek. In zato ga imate pravico potem 
postaviti k tistemu, ki je. Ta paličica ali dogodek bo njegovo breme, ne vaše! Tako vi sebe 
lahko deloma celo razbremenjujete. 
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Ampak, lepo vas prosim – ne podelite vseh paličic! Samo tiste, ki se usmerijo in se ustavijo 
in pokažejo, v katero smer. In ga poiščete. Poglejte, kdo je tisti, ki je ustvarjal. 
 
Zakaj ne smete oddati vseh paličic, če bi jih kar prijeli in odlučali proč? 
Nikakor ne, ker je potrebno za vsak dogodek najti tistega, ki ga je ustvarjal. 
 
Ko se vi nekako razdelite ali porazdelite dogodke boste videli, da bo morda kdaj OSTALA 
USMERJENA TUDI V VAS. To pomeni, da tisto paličico preprosto vrnite nazaj. Ampak, zna 
postati rjavkasta, kot takšna kremasta barva. 
To pa govori o dejstvu, da je bil dogodek še vedno v možnosti preoblikovanja in ga lahko vi 
zavestno spreminjate. Na to bodite pozorni! 
 
Ko vi to paličico ali ta dogodek znova vrnete nazaj v prostor tega mehurja, boste videli, da 
se paličica na vrhu razpre kot prasketajoča se energija. 
To pomeni, da se bo takšen dogodek znova dal v preoblikovanje. To je karmični zapis, ki ga 
vi, v fizičnemu življenju, zmorete preoblikovati in se bo zagotovo v neki drugačni podobi ali 
približku tegá tudi spremenil. 
 
Zato je pomembno, da na vsak dogodek gledate tako, da vidite, kaj je vaše in kaj ni vaše. 
Ločujte! 
Ampak, zna se zgoditi, da boste v določenemu momentu prišli do točke, da bo ogromno 
dogodkov od drugod, od drugega in ne vaših! Ali pa, da ste vi premalo soustvarjali 
dogodek.  
 
To ni za vas razbremenitev ali rešitev! To je za vas streznitev! 
Bistvo streznitve je, da je nekdo drugi bolj aktiven v življenju kot vi. 
 
ALARM! To pomeni, da pričnite INTENZIVNO delati na sebi, da čas življenja, ki ga imate 
pred seboj, izkoristite sebi v prid! 
Torej, da vi v življenju živite več dogodkov kot nekdo, ki je izven. Ker takrat imate vi možnost 
pogajanja in preoblikovanja in se zmorete drugače postavljati, tehtati in zmagovati. 
 
TEHNIKA: ANALIZA SAMEGA SEBE - KAJ NAREDITI S ČRNIM MEHURJEM MISELNEGA 
PROCESA, NASTALEGA ZARADI ŽRTVOVANJA, UROKOV DAVNINE ALI PLITVINE (posnetek 
52:55) 
 

Kadar pa se ta mehur miselnega procesa spusti skozi srce znotraj v 
globino in je črn, temen in mehur v izoblikovanju postane takšen kot 
gosto, gostljat, temne barve, pa govori o dejstvu, da ste, ali žrtvovani ali 
da je bil ta del iz uroka davnine, plitvine ali nečesa, kjer ste vi 
popolnoma bili nemočni in niste ničesar naredili v življenju.  
 

In v trenutku, ko se tak mehur spravlja iz telesa, je to dejansko alarm v temu, da boste vi  
velik del življenja darovali ali žrtvovali sebe, ker niste bili čutni, niste bili iskreni. Ali ste bili 
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premalo aktivni in niste niti sodelovali in ste vegetirali skozi življenje, se pravi, so drugi 
izživljali dogodke in jih znova ponovili in jih niso nadgradili. 
 
V primeru, ko zaznate, da ta mehur polzi iz vas, je ALARM, ker pomeni, da bodo vas lahko 
žrtvovali, darovali in vas UPORABILI za kar koli bodo drugi želeli! 

 
Kadar se prične dogajati to, da vidite, da vam polzi 
navzdol, vzemite svoje dlani in podprite ta mehur, kot 
da bi naredili takšen trikot, kot energijo življenja dali 
pod seboj in ga dejansko pričeli DVIGOVATI. 
 
 

 
Energija življenja, ki jo imate, ki se aktivira iz dlanskih čaker in se poveže, nastane močna 
cev. Slednja vibrira in se sveti in prične poganjati ta mehur v oblikovanje ali v 
transformacijo.  
 
Takrat se bo energija mehurja pričela znova vzdigovati in jo z vdahom, kot bi jo v 
notranjosti, iz vrha vdahnili navzgor, jo umestite nazaj v prostor in opazujte v telesu, kam 
se bo dvignila. Zagotovo bo šla v možgan, v predelu glave, tam, kjer je bila. 
 
Takrat spodaj naredite en velik trik! 
 

Roke s to čakro življenja ali s cevjo življenja, ki jo imate, jo dajte na 
prostor, kjer je polzel navzven mehur in zavestno, iz notranjosti telesa, 
kot bi iz vagine ali kot bi iz središča vdahnili to življenje, to energijo cevi 
v sebe, v svoje telo. 
Tako boste zacelili prostor spodaj, ga zavakuumirali.  
 

 
S tem boste zaprli prostor preizkuševalcem globine spodnjih svetov.  
In s tem boste dvigovali energijo življenja in jo postopoma, postopoma, ko jo boste 
vdihovali, spravljali v predel do področja, kjer je srce. 
 
Takrat, ko vi dovolj tega naredite ali dobro naredite, boste zaznali svetlobo. Kot bi se 
membrana zalesketala. 
Takrat se zgodi, da se, ko se zagiba ta membrana ali ta povoskana površina, kjer je srčna 
energija, umetno aktivirate in oddate ALARM ZGORAJ, torej Nekomu, ki je Zgoraj vaše 
vodstvo. Nekomu, ki je Zgoraj vaš vodilni in je povezan s Prastaro civilizacijo ali nekom, ki vas 
je poskušal postaviti v smer pravega znanja. 
 
Takrat boste zaznali kot rahlo svetlobo ob središčni osi, ki se bo aktivirala in pričnite 
intenzivno delati na sebi.  
Občudujte življenje. Naravo. Popek. Popek rastline. Popek življenja. Vsega, kar ima narava, 
da boste zbudili v sebi to mehkobo, to ljubezen, to globino. 
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Zakaj je to tako zelo pomembno? 
To je analiza in hkrati tudi kompletni pregled samega sebe, kje vi stojite, koliko ste vi 
naredili skozi to življenje ali kdo vas vodi in v katere smeri vas vodi. 
 
Bistvo vaše zmage je, da dosežete, da vas vodi Vrh! 
 
LJUDJE, KI SO SE PODREDILI SISTEMU, PADAJO V GLOBINO 
 
Morda bo težje tistim, ki so izgubili v pikanju svojo dušo! 
 
Tistim ljudem, pazite to!, ki ste se podredili sistemu, ste postali sistemski. Padate v globino. 
 
Saj veste, čipiranje je del tega programa. Tam se zna nahajati ta črni mehur, ki ga imate in 
se odziva enako tudi vaše črno oko. 
 
In ko boste mešetarili s to energijo in transformirali in vdihovali življenje in ga zavestno 
poskušali zbuditi, se vam zna barva oči spreminjati. Bolj, ko boste razbijali to črnino znotraj 
tega mehurja, bolj se vam znajo oči topliti in postajati zopet svetle ali nekako bolj prazne, 
nekako brez tiste teže znotraj v očeh. 
 
Tako boste lahko sebe dnevno opazovali in videvali, kaj ste naredili, koliko ste naredili in 
koliko še niste naredili. To vam je ena takšna velika pomoč. 
 
ČAS SE IZTEKA, PRIPRAVLJA SE ODPRTJE NEBA – NAŠA NALOGA JE, DA OPAZUJEMO 
HORIZONT 
 
Pazite to! 
Glede na to, da se čas izteka in se pripravlja na odprtje Neba pomeni, da, vaša naloga je 
OPAZUJTE HORIZONT.  
Horizont je vaše merilo. Horizont ni več ravna linija, ampak močno upognjena linija, kot 
lok, ki se ga upogiba. 
Slednji horizont, s tem upogibanjem, pritiska in polzi proti Zemlji, proti življenju, proti 
kopnemu. Predvsem znate to najbolje opazovati kjer, kjer je morje. Tam boste najlažje 
videvali. In zato si vzemite čas in opazujte to. 
 
Izjemnega pomena!  
Ker, ko se horizont dotakne tal, se istočasno dotakne tudi nebo tal. 
 
Pazite to! 
Opazujte modrino pri horizontu, ker se upogiba, kot bi se skupaj povezovala, ker se zgornji 
svet približuje spodnjemu svetu in se bosta v življenju srečala. 
 
To je točno to, kar Smo vam Mi opisovali, opevali in razkrivali. 
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Torej, nebo zgoraj se bo povezovalo ali pretehtalo in prišlo bo do odprtja. In zato je zelo 
pomembno, da spremljate svet okoli sebe. 
 
Pomembno je, da na časovnico vplivate, da dogodke hitreje potiskate in ne spite. 
 
Kajti, ko ste vi aktivni, spreminjate zapise in poganjate časovnico hitreje naprej.  
Ko VI ZASPITE in ko vi mirujete, ko vi vegetirate, ko ste brezbrižni, ko ste brez občutka za 
svojo deželo, ko ste brez občutka za življenje, ko ste brez občutka za kar koli okoli vašega 
sveta, govori o dejstvu, da se časovnica upočasnuje.  
 
Zato poganjajte drug drugega, da vidite, da razumete, da spremljate. In predvsem, ste v 
času velikega PREOBLIKOVANJA. 
 
STARE IN PRASTARE CIVILIZACIJE PREHAJAJO MED NAS IZ NOTRANJEGA PLANETA ZEMLJE 
 
Stare in prastare civilizacije niso samo povezane z vašim Vrhom ali so in tvorijo vaš Vrh, 
ampak so povezane tudi z deleži ali celo izstopajo, izhajajo iz svetov, časov in prostorov, ki so 
fizični v vašemu planetu Zemlja. 
 
Saj veste, imate planet Zemlja in znotraj je še en planet Zemlja, ki ni  vaš, ampak OD NJIH. 
Mnoge civilizacije so dobesedno znotraj poveznjene.  
 
STARA ATLANTIDA 
 
Če pogledate staro Atlantido – zakaj se Bom dotaknil stare Atlantide? Ker se zgodovina zopet 
ponavlja! 
 
Stara Atlantida se je dejansko povezovala in povezovala s svetom Zgoraj. Zbirala je 
energijo Ljubezni in s tem je postajala, ali nesmrtna ali daljša časovna življenjska doba in s 
tem so dejansko imeli višje znanje, višje zavedanje. Zato so lahko prehajali Modreci od 
drugod na njihov svet. 
 
NJIHOV cilj, da skrajšam, močno skrajšam in obklestim vse skupaj, je bil, pazite to!, ODPRETI 
skorjo Zemlje in planet znotraj postaviti v skorjo Zemlje. In takrat bi z določenimi 
povezavami povezali spodnji planet s tem planetom, na kateremu teče vaše življenje. In 
zbrana energija Modrecev, ki so to poskušali narediti in so transformirali svojo energijo, bi 
potem taka umestitev tega planeta v predel skorje odprla in povezala vse galaksije, vse 
svetove, čase in prostore, vse do Najvišjega od Najvišjega. 
 
Ampak, seveda, ker so Modreci bili in so bili povezani in so zato kristalizirali, ker so zbrano 
energijo zmogli transformirati, so zbrano energijo povezovali in jo niso zmogli ZARADI 
ENEGA IZDAJALCA sprostiti, je ta energija se tako močno zgostila, da je nastala jedrska 
energija ali moč enako jedrski energiji. In je prišlo do poka in se je odprlo in sesulo vse. 
 
Velik del življenja se je potopil in se je ugnezdil tik pod vašo skorjo Zemlje.  
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Zato je mnogo civilizacij pod vodo in nekateri, so se cela mesta potopila in so nadaljevali 
življenje, sedaj Sem zelo skrajšal, nadaljevali življenje pod skorjo Zemlje. 
Zato imate premalo raziskano morje. In skozi morje je največ prehodov in žepov do 
njihovega življenja.  
 
Te civilizacije, prastare civilizacije, Atlantidske civilizacije so v velikemu delu še žive. 
Velik del jih je umrlo in se je izbrisalo življenje zgoraj. Življenje, nekaterih, pa se je uspelo 
ohraniti. 
 
Zato izhaja mit in legenda o zdravilnih kristalih, o zbrani energiji, ker so Mojstri, ki so 
balansirali in zbirali in transformirali to energijo, dobesedno kristalizirali. In to so bili 
Mojstri, ki so privabljali in do sebe spuščali tudi Boga.  
Zato je takrat zmogel tudi Jezus Sam stopati, v različnih oblikah in podobah, tudi do njih, jih 
učiti, voditi in usmerjati. Zato so bili tako zelo razviti v različnih strukturah.  
 
Izven njihovega dometa Atlantidov ali njihovega prebivalstva pa so živeli drugi, ki so bili 
manj razviti, zavistni, neprivoščljivi in še marsikaj drugega. 
 
Tako kot dandanes se ločujete medsebojno, so se takrat tudi ločevali. Kratko, s konceptom, 
da veste od kod in kaj. 
 
Pazite to! 
Civilizacije, ki so se potopile, so se nato povezale s planetom, ki je spodaj. Ta planet ni 
uspel priti zgoraj in zato se ni odprla galaksija! 
 
In ker so vaši vrli možje, inteligentni tako kot so, želijo uničiti planet Zemljo in odpreti 
skorjo z enakim namenom, da bi umestili spodnji planet v prostor, kot so ga umestili 
Atlantidčani ali ga hoteli umestiti.  
 
Ampak, ti vrli ljudje ne vedo, ker niso ljudje, ampak so nekaj drugega – želijo uničiti 
življenje! Zato je 95 procentov ljudi preveč, zato vas bodo izbrisali ali vas hočejo izbrisati, 
če boste, seveda, spali in to dopuščali. 
 
Hkrati pa želijo odpreti in izničiti življenje. To pomeni, ne samo ljudi, ampak tudi živali, tudi 
rastline, ker to drži vakuum skupaj.  
Življenje drži vakuum skupaj. Ker dih drži mehur ali ovojnico okoli Zemlje. Drugače bi vas 
že raztreščilo okoli! 
 
In enako energijo imajo znotraj na planetu –  notranji planet, ki se povezuje, diha. Ampak, 
z veliko razliko! Imajo LJUBEZEN, ki pa jo vi nimate, ker jo pozabljate, ker ste brezbrižni in 
malomarni. 
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POMEMBNO JE, DA SE USTAVIMO IN NEHAMO SPATI  - IZBERIMO ŽIVLJENJE! 
 
Zato je pomembno, da se obrača vsak posameznik vase! In dajte, delajte na sebi! Ne za 
sistem, za sebe, dragi moji! Ne bodite brezbrižni in malomarni! 
Naj vam ne bo vseeno, ali drevo pade ali ne! Naj vam ne bo brez veze in brezbrižnost do 
živali, če čebele padajo. Nekako ptiči, netopirji. Vseeno vam je! 
 
Ampak, naslednji ste vi! Vi boste tudi padli, ker ste brezbrižni. Tako pač je! 
To je sistem, ki ste ga ustvarjali! Zato je skrajni čas – USTAVITE SE IN NEHAJTE SPATI! 
Poglejte vase, poglejte v sebe, poglejte v to, kaj ste postali. Zamislite se! Oklofutajte se! 
Spametujte se in izberite življenje. 
Ker življenje vam bo dalo odskočnico za naprej. Zakaj? 
 
Ti vaši vrli pametnjakoviči, ki vodijo vaš svet in vas same, ker dejansko vi sami sebe, pač, 
očitno ne morete voditi. Ker ste brezbrižni do sveta, ste brezbrižni do svoje države, ste 
brezbrižni do svojega jezika. Ste brezbrižni do vsegá, kar ste! Celo do domačega ognjišča, do 
svojih najbližjih, do svojih otrok, do šole, do vsega, da sploh ne opevam še kaj drugega. Ko se 
Mi včasih dobesedno ustavi, ko vidim, kam ste pravzaprav zašli – kot skupnost! 
 
Ampak, vsak posameznik je dolžan doprinašati, zato se boste težko zagovarjali, če boste 
videli, da lahko kjer koli ste, kar koli spremenili, pa tega niste naredili! 
Morda nekoga opomnili!  
 
Ampak, saj veste, iz vsakega dobrega semena dobro drevesce vzklije, zato sadite semena iz 
sebe.  
 
Bodite ljubezen. Spoštujte sebe. Ampak, ne vegetirajte! Delajte. Delajte. Delajte. 
Poganjajte ljudi. Združujte ljudi. Povezujte ljudi. 
Tisti, ki se ne želijo povezovati pustite jih! Pa če so to vaši najbližji, pustite jih pri miru! 
 
Povežite se z enako mislečimi. Tako se boste povezali z enako čutečimi. 
To je vaša zmaga. To je vaša moč. 
 
Ker, v nasprotnemu primeru, bodo oni odprli skorjo. Oni bodo uničili življenje!  
Ker oni MORAJO izničiti drevesa, zato vam tudi posuvajo, sesuvajo in izničujejo vse, zato, 
ker želijo zažarčiti življenje. 
 
To pomeni, da naenkrat življenje popusti. Nastane puščava. Nastane pesek. Nastane nično 
stanje, ki ga lahko odprete. 
Ampak, planet – pozabili so, da vibrira v ljubezni in se samo enako z enakim povezuje.  
 
Torej, ta notranji planet ne bodo zmogli umestiti v skorjo! 
Za vas boste dejali: »Hvala Bogu!« Ampak, ni temu tako! Ker vas več ne bo! Torej – ali tistih, 
ki, pač, še bodo ostali. 
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Saj veste, njihov namen je izničiti vas, ker ste jim odveč! 
Ampak, bodite iskreni! Ste breme sistema, ker ste sistemski, ampak, ker ste si sami tako 
izbrali! 
 
PREBUDIMO V SEBI SVOJO KREATIVNOST 
 
Če bi vsakdo v življenju pogledal na sebe, tako kot Prastare civilizacije, da so ustvarjali iz 
sebe, dragi moji, pa kje ste vi? Kje je vaša ustvarjalnost? Kje je vaša kreativnost?  
 
Kaj vi razmišljate o denarju, kak boste preživeli? Vsakdo lahko preživi! Pa ne kot klošar, ne 
kot klošar, ampak kot nekdo, ki ustvarja! Ker ste ustvarjalci! 
 
Dajte, poglejte vase! Poglejte v svoje stanje! Kakšne sanje ste imeli? Kaj ste si želeli 
ustvarit? Kaj ste hoteli pustiti za seboj? 
 
Ali ne bo lepi občutek, ko boste dejali: »Ustvaril sem. Kreiral sem svoje sanje. Pustil sem za 
seboj svoje sanje. Pustil sem nekaj dobrega. Semena dobrega!« 
Dajte, dajte, poglejte vase. Vzpodbujajte se in ženite dalje. 
 
Pazite to! 
Ko boste iz sebe prebudili tistega, ki ima navdih, ki je kreator, boste dojeli, da ne rabite 
sistema. Boste izbrali življenje! Zato se boste pričeli povezovati z drugimi, enako mislečimi.  
In takrat boste odpirali polje. Takrat boste aktivirali življenje. In takrat boste dobili 
nadnaravno moč, kjer lahko izničite zlo. 
 
Ampak, v vmesnemu času bo tudi odpiranje vsegá. 
Torej, velik del se bo, ljudstva, boril tudi dalje. Velik del pa bo odšel. Zakaj? 
Zato, ker so si tako izbrali, še predno so prišli do točke, da so danes tukaj, kjer so ali kjer je 
življenje. Še predno so se porodili so si izbrali, ne pobeg, ampak, da bodo izpolnili vse svoje 
kljukce, vse svoje zaobljube in naredili vsa semena, ki jih potrebujejo, da jim dajo možnost 
za nadaljnje življenje. 
 
To je ta razlika med vsemi vami! 
In Mi Smo Kreatorji. Mi poganjamo! Zakaj ne bi tudi vi? 
 
Zakaj? Zakaj si ne upate uživati svoje sanje? 
Ne govoriti: »Sistem mi ne da. Sistem mi vzame. Kako bom preživel?« Ma, kaj pa pred nekaj 
tisočletji, ko ni bilo sistema? Ko ste bili pod milim nebom, pa ste se ljubili, ne pa seksali kot 
zajci?! 
Torej, razlika!  
 
Spoštovanje. Spoštovanje. A ni lepo, ko začutite v sebi spoštovanje? Ali ni lepo, ko v sebi 
začutite mir, ljubezen, mehkobo? Ali ni lepo, ko zacvetite? Ko vas opazijo, ko dejansko s 
svojo mehkobo se dotikate src in lic drugih ljudi. 
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In najlepše, ko enako pritegnete k sebi in ko privijete ali pa ste priviti v objem nekoga, ki je 
enako čuteč, enako čuječ, enako spoštljiv, enako ceni življenje, tako kot vi. 
 
To je najlepša energija!  
In zaradi tegá so prastari ustvarjalci ustvarili dva dela, dva dela ženske in moške, da bodo 
imeli ob sebi ljubezen. 
 
NAZAJ SE VRAČA IZKLJUČNO SAMO TISTI, KI JE LJUBEZEN, KI IMA ČUT, ČUTENJE 
 
Torej, vrača se nazaj izključno samo tisti, ki je ljubezen. 
 
To ne pomeni, da ste naredili veliko ljubezenskih utrinkov v življenju. Ne! 
To pomeni, da imate čut, da imate občutek, da – to je trenutek, kjer se lahko pretehtate, 
ali se vam v življenju zgodi, da se vas bolečina drugega dotakne ali pa se vam kratko malo 
požvižga na vse skupaj. 
To je tisto! In po tem boste točno videli, ali se vas dotakne ali se vas je dotaknila bolečina, 
morda živali, morda pesa, morda grde besede, ko je nekdo nad nekom izgovoril. To 
pomeni, da ste čustveni. To pomeni, da imate tisto nekaj v sebi. To govori o temu, da ste 
pravi borci.  
 
Postavite se! Zbujajte to v sebi. Poganjajte to v sebi! 
Ker prav to je tisto, kar vas poveže na Nebo. To je tisto, kar Mi želimo iz vas izbezati. To je 
tisto nekaj, kar Mi želimo spraviti v nesmrtno telo. To želimo imeti pred Sabo. To želimo 
imeti ob Sebi. Med temi Bitji, med vami, želimo živeti v simbiozi, v spoštovanju, v 
mehkobi. 
 
Mi nismo morilci. Mi nismo Zlo! Mi imamo čustva.  
Ne glede na to, kateremu svetu vladam in ga nadzorujem, ga nadzorujem z razlogom, z 
vestjo in s poštenostjo. Sem neizprosen, ampak bojevit! Neizprosen, ker vem, koga spustiti 
in koga ne! 
Sem eden najtežjih od najtežjih, ki Sem iz Svetlobe se postavil v Temo, v nadzor, da tisti, ki 
vladajo, ne morejo manevrirati. 
 
Zato vam dajem Besedo in Roko za vse vas, da se ne bo zgodila nobena krivica, dokler 
obstaja Nebo. Zapomnite si to! 
 
Jaz Nisem Nekdo, ki zmorem manevrirati! Ker tudi če bi, imam nad Seboj še Očeta, ki bi Me 
izničil, če bi kar koli slabega naredil. 
Sem pa vedno neizprosen zato, ker vem, kaj je dobro za vas. Zato, ker vem, kako vas 
postaviti, da zmagoslavno vzdignete rokó. 
 
Bodite eden izmed tistih, ki se boste postavili za sebe, za življenje. Bodite eni izmed tistih, 
ki imate pred seboj večno vstajenje, večno življenje in popotovanje z Nami vsemi. 
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Zato vam želim in podajam na srce – opazujte svet okoli sebe. Zanalizirajte, kaj želite in to 
dobite. Spomnite se, po čem hrepenite.  
 
Ozavestite, kdo vas vleče k tlom, kdo vas obtežuje. LJUDI SPUSTITE! 
Ker, ko ne bodo jedli iz vaše dlani, se bodo zbudili, ker jih bo življenje morda še streznilo in 
oklofutalo. 
Morda pa je tako tudi prav!  
 
Ker zapomnite in pomnite si to – NI VSE VSEM NAMENJENO. Ni vse vsem namenjeno.  
Namenjeno je toliko, kolikor zmorete nesti, kolikor zmorete postaviti in kolikor zmorete si 
iskreno želeti. 
 
Naj vam bo dan kar se da miren, učljiv in radosten. 
Lepo, lepo pozdravljeni. 
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DRUGI DEL: VPRAŠANJA IN ODGOVORI 
 
Takole. Sedaj lahko tudi v Našemu času, Našega zavedanja in obstojanja tudi pričnemo. 
Najprej pa iskreno in toplo pozdravljeni. 
 
Ta drugi del, ta čast pripada Meni, Jorgovanski Vladni mož je moje imenovanje in Sem tisti, 
ki ste Bom povezoval z vsemi Tistimi, ki so nad Menoj, pred Menoj ali povezani v koncept 
pokazanja in odobritve slike, besede in dejanja. 
 
Vsekakor upamo, da vam je bila tematika prvega dela vsekakor po volji.  
Upamo, da Smo vam znova odkrili tančico skrivnosti in odprtja, a hkrati tudi pomoči, 
podpore in vsegá, kar potrebujete, da boste morda jasneje videli svojo sliko, dobili oprijem, 
kako si pomagati ali morda kako razumeti, usmeriti. Ker bistvo vsegá je zmagoslavno 
vzdigniti na koncu rokó. To je tisto, kar je bistvo zmage zaobljube duše ali posameznika, ki je 
vstopil v življenje, v utrip ali v gib. 
 
Srčno pozdravljeni. In glede na to, da je drugi del namenjen vam, bi kar prepustil vam 
besedo, da morda povpraša prvi ali zastavi vprašanje. Kar izvolijo, Bomo odgovarjali. Izvolijo. 
 
»Kaj nam lahko poveste o sveti geometriji?« 
 
Kar se tiče svete geometrije oziroma znanja ali veličine, ki jo poznate na Zemlji, vam vedno 
znova podajamo, da jo povežite ali nekako sovpada v koncept Našega znanja ali doprinosa.  
Saj veste, vi imate v tej postavitvi del vašega znanja ali del vaših zapisov, ki vam jih je nekdo 
nekoč podal. Vsi, ki nekako ste učenci ali vstopate na pot raziskovanja nečesa, je bilo pred 
vami to razkrito ali podano. 
Zato, če opažate, vaša znanja vedno znova dopolnjujemo in prepletamo in jih ne 
zavračamo ali ovržemo. 
 
Vsa znanja, kateregakoli področja, tudi sveta geometrija, sodi v koncept astrologije in se 
dopolnjuje v koncept, v kateremu Smo predhodno nekako že kar nekaj predavanj podali na 
to tematiko in jo nekako postavljali v celoto. 
 
Tako, da, tisto, kar vam primanjkuje v kateremukoli znanju ali v tej vaši geometriji, se 
vedno znova obrnite miselno na čustveno postavitev in jo projicirajte naprej v prostor ali 
na področje, ki ga raziskujete. 
Kot bi dejali, da svojega zasnovnika preslikate in postavite v prostor, ki ga raziskujete. 
 
Tako boste z enim kratkim utripom, dihom začutili in se spajali z, ali s sveto geometrijo ali s 
katerimkoli drugim znanjem, védenjem ali okultnim. Morda katerim drugim. 
 
Vedno zadnje živeči je tisti, ki sprejema, ki začuti, ki dopušča in raziskuje.  
Vsekakor pa je tudi to znanje v vašemu svetu prineslo veliko dobrega in podpornega za 
živega človeka. 
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Jasara. Kar izvolijo, vprašajte naprej. 
 
»Kako se v partnerski zvezi soočati z usojenim, ki sledi sistemu?« 
 
Zelo dobro in močno vprašanje! 
Vedeti morate, da nekateri usojeni se nahajajo pač v telesu, duši ali razumu nekaterih 
energij, ki vodijo življenje.  
Morate vedeti, da določeni usojeni ali, če pogledamo na prvotno postavitev, usojena 
energija je energija, v kateri ali preko katere se lahko spaja tista prvobitna ali Izvorna 
energija. 
 
Najboljša postavitev iz usojene energije ljubezni, strasti ali partnerstva je, da je to 
samostojna energija, ki lahko telo zapusti in se pretoči v drugo energijo oziroma se pretoči 
v drugi del telesa, kjer je morda v drugačni postavitvi ali v drugačni popolni harmoniji. 
To je edina energija, ki samostojno lahko sebe pretoči, prestrukturira, preoblikuje ali 
povezuje.  
Tako, kot bi dejali, kadar je porojena na dveh deležih, se lahko preoblikuje ali stopi s prvim 
deležem, ki je morda bolj milosten, bolj naklonjen vam ali kakorkoli že. 
 
Kako vplivati na deleže usojene energije ali usojenega partnerja, ki nekako ne čuti z vami? 
Bodite mu vzgled! S tem, ko ste vzgled, ko trdno stojite, ga trdno postavljate! In takrat mu 
postanete zanimivi, ne glede na to, kako gleda na vas ali v vašo postavitev. To je tisto, na kar 
bi vas usmeril. 
In predvsem bodite s srcem in dušo vztrajni pri tem, da vi trdno stojite. Takrat imate 
najmočnejši in najhitrejši naboj za premik njega, da ozavesti, da vidi in dojame. Ker to so 
energije, ki so izjemno inteligentne. 
 
Kar izvolijo! 
 
»Kako prepoznati, kdaj se je posameznik zlil z energijo svoje shrambe?« 
 
Hm, izjemno vprašanje! 
Takrat, kadar se energija zgoraj iz shrambe aktivira, ko postane moč energije polna, da 
začutimo bitje, običajno na fizični strani začutimo, kot da se nam telo poskuša dvigniti. 
Imamo občutek, kot da telo postaja višje. Kot da energija raste in skozi to ima človek 
zavestno občutek, da je višji. Kot bi iz višjega dela gledal v nižino. 
To je en takšen pokazatelj, kjer se začuti, kjer vsak posameznik ozavesti za trenutek, da je 
morda višji kot pa je bil sicer. 
 
To govori, da se je zasnovnik in shramba lahko spojila ali povezala. To je dobro!  
Ker takrat pomeni ta simbioza ali ta vmesna vez. 
 
In preprosto, tudi po očeh se pozna. Pozna se lesket v očeh. Pozna se večja umirjenost. Bolj 
zna posameznik prisluhniti in bolj zna vztrajati in biti umirjen, sharmoniziran.  
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To je tisti trenutek, kjer se kaže razlika med tistimi, ki niso spojeni s shrambo ali jo nimajo 
vpeto v sebe ali nad seboj. 
 
Jasara. Kar izvolijo. 
 
»Kako se odzvati, ko človek začuti povezavo s svojim drugim energetskim deležem?« 
 
TEHNIKA: KAKO AKTIVIRATI VEZ S SVOJIM DRUGIM ENERGETSKIM DELEŽEM (posnetek 
08:24) 
 
Kadar imate občutek, se pravi, čutenje, da se Nekdo povezuje z vami, se v telesu samo 
toliko obrnite, da opazite na moški pol, moško energijo.  
 
Saj veste, v telesu, tako kot v enemu prostoru, je tako moška kot ženska energija in se na vas 
kot žensko, odziva ta moška energija. In takrat se dejansko spaja. Čakra na čakro se povezuje 
ta val energije in zato tudi bolj zaznavate. 
 
Ko zaznate to energijo, misel usmerite samo še na srce, da se poveže srce. 
Takrat boste začutili dvojno vez. In ko boste pomislili na to, da se poveže kot čelna čakra, 
ali čakra tretjega pola ali pa kronska, zavisi, na kateri pol se usmerite, boste zaznali 
tritočkovno vez kot povezavo. Boste pričeli dobesedno SLIŠATI, VIDETI in boste čutili 
močan objem ali močno oporo in podporo Tistega, ki vas pripravlja za sebe. 
 
Ta notranji moški del pripada Nekomu, ki ga vodi od drugega področja in ta je vezan na 
vašega usojenega partnerja ali je košček od usojene energije. 
To je tisto, kar vi zaznavate. 
 
Jasara. Kar izvolijo, vprašajte naprej. 
 
»Kaj se dogaja, ko se nekdo nespoštljivo in ponižujoče obnaša do sočloveka?« 
 
Jasara. 
Takrat, kadar zaznate, da se nekdo porogljivo ali ponižujoče vede do vas, da vam ne postavi 
ta ali aktivira ta obrambni mehanizem, kaj je to?  
Čustva se preprosto zlijejo nazaj in se zlijete v področje srca in se zaprete. Včasih se zlijete 
znotraj, kot v predel popkovnega dela ali pa maternice. Ali pa trebušnega dela, 
kateregakoli področja. 
Ko ste v temu delu, ste odmaknjeni. Ste odmaknjeni od tegá, da bi vas človek prizadel. In 
takrat se aktivira ta ščit kot to, da niste zliti z energijo zunanjosti.  
 
Na nek način se tako obvarujete, da vas nekdo ne mendra ali ne ponižuje. 
Običajno so to ljudje, ki so nedorasli, ki ne razumejo. Predvsem pa, ki ne čutijo!  
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Ljudje, ki čutijo, so senzibilni, so zaznavni, so srčni, so odprti, dajo priložnost, dajo možnost. 
Poskušajo razumeti, kaj jim govorite. Poskušajo raziskovati, kaj jim podajate. Poskušajo vas 
razumeti in sprejeti celostno, takšno kot ste. 
 
Ljudje pa, ki niso na takšnih ravneh in so daleč od vašega srca, daleč od vašega razvoja, 
daleč od tegá, da bi vas poskušali sploh čutiti, so v egu, so v svojem prepričanju, so v 
svojem temperamentu in vedno znova pičijo. 
To so ljudje, ki so programi. To so ljudje, ki so sistem. To so ljudje, ki podpirajo sistem, ker 
oni niso sposobni ali pripravljeni razmišljati sami, da bi se sploh spravili v občutek čutenja, 
ampak imajo svoj prav, ker jih je sistem naučil, kako mora biti in kako je prav.  
Sistem jih je naučil, da so edini v Vesolju in da so edini živeči in preživeči. Da so edini, ki sploh 
imajo kar koli in da potem ni več življenja, ker jim je sistem tako nalil čistega vina. To je tisto, 
kar je najbolj pomembno. 
 
In kakorkoli že, kakorkoli se postavljam, bi dejal, da tukaj, v temu konceptu bodite samo 
pozorni, da se povezujete z enako mislečimi in čutečimi. 
 
Kar izvolijo, vprašajte naprej. 
 
»Kaj se zgodi, ko človek ob izkustvu razsvetljenja le-tega ne sprejme, ampak ga podari 
svetlobnemu bitju?« 
 
Vedno, ko pride do točke razsvetljenja oziroma spajanja, se je dejansko bitje hotelo utelesiti, 
se pravi, kot bi svojo shrambo spravili v področje telesa, srca in življenja.  
Takrat bi se ta vaš zasnovnik spojil s tistim, kar imate zgoraj oziroma s to veličino. In takrat bi 
bili vodeni skozi življenje. Takrat bi zagotovo postali eden izmed izjemnih medijev, eden 
izmed ljudi, oseb ali človeka, ki bi zmogel pomagati, stransformirati, podajati rešitve za 
druge, ampak bi bil dejansko last Svetlobe ali neko orodje v oblasti Svetlobe, kar pomeni, da 
bi zagotovo vas prisilil izstopiti iz sistema, prisilil izstopiti iz vsegá, kar ste poznanega imeli do 
tedaj in bi vas uporabil za to, da bi čim več vrhunskega, dobrega ali najboljšega podajali med 
ljudi. 
Tako, da, običajno se vedno znova še kaj naredi, da se znova zmore to aktivirati.  
 
Ampak, saj veste, z zrelostnim obdobjem je človek ali posameznik včasih bolj pripravljen na 
to pot, kot pa morda pred leti. In Sem prepričan, da zagotovo se vam bo znova ponudila ta 
možnost ali priložnost, ali pa jo boste aktivirali sami že s svojo gradnjo, že s svojo 
postavitvijo. 
Tako, da vam bi prišepnil, da poskušajte večkrat zavestno opazovati svojo shrambo, 
zavestno začutite in zadihajte s to energijo Zgoraj in dobesedno boste začutili, kje imate 
pod seboj ta zatič, to veličino vsegá, ki vam je pustilo to bitje, ne glede na to, da se vam je 
zaprla ta navidezna pot. 
 
Kar izvolijo, vprašajte naprej. 
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»Kakšen doprinos pomeni bioresonanca za ljudi, ki so cepljeni?« 
 
Bioresonanca vsekakor prinaša veliko veliko dobrega vsakemu posamezniku, ker 
odstranjuje težo, breme, strupe in vse, kar ni harmoničnega, spravlja v harmonijo. In 
dejansko, kot bi dejal, da vsako celico, ki je živa, naredi še bolj živo. Vse, kar je slabega, pa 
izničuje. 
 
Bioresonanca vsekakor lahko doprinaša k dvigu imunskega sistema in k obnovitvi tkiva. 
Vendar, zopet ne pri vseh.  
 
TEHNIKA: KAKO SE TAKOJ PO CEPLJENJU ZNEBITI GRAFENA (posnetek 15:42) 
 
Tistim, ki se je grafen nekako že zlil znotraj v organe oziroma prične že dihati in je že 
nekako aktiven, bi ga bilo potrebno najprej, takoj po piku, odstraniti. 
 
Kaj bi jaz na vašemu mestu naredil? 
Dejansko grafen, ki ga imate v roki, ob samemu piku bi ga spravil ven skozi vakuum, skozi 
to, da se prereže dejansko koža, kot da bi se drobno narezal in z vakuumom povleče vse 
skupaj ven. Takrat bi dobesedno dobili kot šop, kot en takšen velik cmok nesnage, ki jo 
spravite iz telesa.  
Ko se ta grafen razlije po telesu, je to dosti težje. Ampak, na samemu začetku se pa vsekakor 
da! Pri nekaterih zna celo vztrajno obstajati na določenemu mestu, tako, da nekega zlatega 
pravila tukaj ni. 
 
Vsekakor bi Jaz vsakemu posamezniku svetoval bioresonanco, ker je izjemno podporna 
telesu.  
 
Ampak, je pa zopet odvisno, kdo jo dela!  
Ali je oseba pičena ali ne, ali je visoke frekvence ali ne, ali jo začutite ali ne, ker oseba, ki dela 
na posamezniku, ne dela stroj, ampak je prevodnik. Oseba je prevodnik, zato je zelo dobro, 
da oseba dela na sebi. Ker tisti, ki dejansko dela za posameznika, postane prevodnik. In 
zato lahko veliko več doprinaša, ker je dejansko veliko na energetskemu polju. 
 
Vsekakor bi Jaz podprl bioresonanco, ker tukaj vidimo velik uspeh pri marsikaterih. In to vam 
je lahko velik podporni steber in je pa zopet zavisi od posameznika, kaj si želi podati na svojo 
pot in kaj ne. Vsekakor pa, Jaz bi jo priporočal. 
 
»Kako si človek lahko olajša težino vsakdana zaradi katere se velikokrat že zjutraj slabo 
počuti?« 
 
Vsekakor zelo zanimivo vprašanje! 
Človek je vedno energetsko bitje, čuteče bitje in čuječe bitje. Vendar je zopet zavisi, koliko 
daje energijam svoje poti ali možnosti, da se ga dotaknejo.  
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Ampak, če opazujete, so včasih dnevi izjemno težki, zato, ker je energija od ljudi, njihove 
avre, izjemno težka. In ko se energija Neba, se pravi Luči ali Lune doda ali njene moči, ima 
potem tok dneva takšno moč, kakršno ima Sonce ali Luna ali zrak. 
 
Vendar, kadar ljudje dajejo v sebe veliko srčnosti, veliko igrivosti, v svoji avri prasketajo. Ta 
prasket se dotika drugih avr in s tem premikajo njihovo energijo. Kot bacil, ki jih okužuje – 
lahko z dobrim ali s slabim. 
 
Vedno znova boste opažali, da je polje toka dneva ali tam, kjer deluje sodobna tehnologija, 
se pravi, s 5G frekvenco ali 6G frekvenco, ali nadgradnjo tega ali drugega sistema, in kjer 
imate veliko nesnage grafena ali strupenih zmesi, POSUTIH V ZRAKU in ko vi to vdihavate, 
kot ljudstvo, kot življenje v sebi, se to nabira v telesu in to sproži proces kot vibracijo teže 
in bremena.  
 
Zato bodite pozorni na luči, ki jih imate!  
Luči, sodobne luči, ki dajejo nekako topo belo svetlobo, ki vam dejansko delajo nervozo, ki 
vam ne prebujajo ljubezni, topline in miline.  
 
Če pogledate skozi zgodovino nazaj, so bile luči svetle, takšne rumenkaste, takšne nežne 
barve, ki vas je umirila in pomirila. 
 
Bela energija, ta, ki jo ima sodobna tehnologija, pa ugonablja! Zakaj? 
Zato, ker frekvenca sodobne tehnologije se tudi pretaka preko nje, zato, ker v teh žarnicah, 
varčnih žarnicah in vsem tem je toliko nesnage za uboj čustev, da vas dobesedno lahko 
postane strah in bi morali dejansko zahtevati in delati vse, da gre nazaj v koraku, ne v 
naprej v koraku z razvojem, ampak nazaj, če bi želeli nekako obdržati svojo umirjeno 
energijo v sebi. 
 
TEHNIKA: KAKO OBDRŽATI SVOJO UMIRJENO ENERGIJO V SEBI (posnetek 20:55) 
 
Kako nekako nadvladati in vstopiti v to polje, je vedno pomemben trenutek, ko se zbudite.  
 
Ko se zbudite, je zelo pomembno, da za trenutek pomislite, kako se počutite.  
In če se ne počutite dobro ali da ste otopeli ali nekako zagrenjeni ali kot da ste neprisotni, 
samo misel iz možgana spustite znotraj v pleksus, v zasnovnika in ga opazujte. 
 
Zasnovnik se bo pričel gibati in kazati kot neko pot. In ko zasnovnika usmerite tako, kot bi 
ga potisnili na LEVO stran srca in ga spustili nazaj, bo naredil kot impulz srca. Takrat se bo 
povezala srčna energija in zasnovnik. 
 
Takrat boste oddali neko frekvenco in se boste zelo dobro pričeli počutiti. Zakaj? 
Ker je to naboj, kot vibracija, kot glasba, kot zvok, ki vam oddaja umirjeno energijo.  
Takrat boste začutili, da se umirjate, da čutite spokojnost, blaženost in tisto nežno, mehko 
ljubezen.  
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To je nekaj, s čimer si lahko pomagate, da lahko vstopate v temu življenju lažje, hitreje skozi 
to pot, da se povezujete s svojim Višjim Jazom, s srcem in da ste to, kar ste. To bi vam 
svetoval. 
 
Kar izvoli, vprašajte naprej. 
 
»Kaj nam lahko poveste o vplivu žarkov, ki jih ima James Webbov teleskop na življenje na 
Zemlji kot tudi na življenje planeta znotraj Zemlje?« 
 
Jasara. 
Vsekakor, oni hočejo skozi to ugasniti dih življenja ali pa zmanjšati dih življenja na takšno 
postavitev, da bi zmogli odpreti skorjo Zemlje. 
 
Saj veste, če usmerite žarek kot laser v določeno smer, lahko režete ali odpirate. Ampak, 
dokler je narava živa, dokler je seme ali kli v zemlji, dokler korenine v zemlji obstajajo, 
življenje obstaja. 
Zato je potrebno, po njihovih merilih, odstraniti življenje, izničiti življenje, ugasniti dih ali 
spraviti dih na minimum, da vas programirajo, da se boste morali umakniti v posebne 
steklene komore, v prostore, kjer boste lahko dihali, z znova lažnimi informacijami, da ne 
morejo zunaj dihati ali obstajati. 
 
Ampak, saj veste, s tempom, ki ga delajo, nesnage in vsegá, kar se daje v zrak, kar vas 
posuvajo, kar potem te težke kovine usmerjajo, jih lahko dejansko igrivo postavljajo tako, kot 
si oni sami zamišljajo. 
 
Jaz Bom dejal tako: 
Nič kaj dobrega s temi aparaturami ali s temi usmeritvami NE DOPRINAŠAJO Zemlji. 
Vsekakor pa bi radi prišli do energije, ki je večna. To pa imajo tisti, ki so Spodaj. 
 
Ampak, energija, ki je večna in nesmrtna in živi več tisoč let in še dlje pomeni, da lahko 
napaja cel vesoljni svet. Ampak, ta energija izhaja iz srca, iz področja ljubezni, spoštovanja 
ali Boga. To je energija, ki jo življenje, ali ljudje ali prebivalci, ustvarjajo s harmonijo, s 
spoštovanjem drug do drugega, do življenja samega in iz tega je narejen ovoj, dih zraka ali 
prostora kot, kot ozon okoli notranjega planeta.  
Enako imate ali ste imeli tudi vi, dokler niste usahnili v sistemu, da je pričel sistem razmišljati 
po svoje. 
 
Jaz bi dejal, da se poskušajte dejansko ves čas slediti vašim novostim, ampak slediti v 
takšnih usmeritvah, da vidite in razbirate po drobnih tiskih, po raziskavah, boste našli 
marsikatere osupljive informacije. 
 
Ampak, vedno znova obstajajo rešitve.  
Saj veste, tako kot vam jih postavijo, tako jih lahko tudi izmaknete. V nasprotnih primerih pa 
določene oprijemljive točke so zrušiti vse tisto, kar je umetno postavljeno za nadzor.  
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Ampak, saj veste, vsi znanstveniki ali večina znanstvenikov rada raziskuje, potem pa vsi ti 
znanstveniki zavestno prodajajo patente, da iz njih nadgrajujejo in uničujejo. 
Ampak, vsak znanstvenik točno ve, zakaj raziskuje in v kakšen namen bo raziskavo tudi oddal 
ali zabarantal.  
Ne Bom dejal, da so vsi slabi, ampak, vedno znova pa se točno ve, kaj in kako. 
 
Premalo pa je znanstvenikov, ki bi to delali v nasprotujočem se stanju – gledali na to, kako 
raziskati, da se čim prej obnovi energija ali življenje. S tem področjem pa se zelo zelo malo 
ukvarjajo ali skorajda nič. 
 
Kar izvolijo, vprašajte naprej. Jasara. 
 
»Kakšen je vaš pogled na nedavni dogodek pojava puščavskega peska in kaj lahko poveste 
o trenutnem dogajanju med Rusijo in Ukrajino?« 
 
Vsekakor, zanimivo, a hkrati tudi zahtevno ali težko vprašanje ali področje. 
Vsekakor, kar se tiče vašega peska, ki ste ga imenovali, vedno znova, če se spomnite, vas 
vedno znova opomnijo »puščavski pesek!« 
Ma, dajte no! 
Kako lahko v Slovenijo pride puščavski pesek, ko pa ni v bližini nobene puščave? Že to vam 
mora biti prvi alarm. Vsekakor Bom dejal: res je, da lahko pride v atmosfero in iz atmosfere 
navzdol, vendar, potem bi vas zasulo tako, da bi zasulo vsa področja. 
 
Znotraj so težke kovine, ali grafen ali tisto, kar je tudi v pikih. Tisto, kar imate v 
stekleničkah, ki jih tako radi zadnje čase ali zadnja področja časa vstavljate v svoje telo.  
Več kot dobite tega grafena ali te nesnage z dodatki v zrak, v eter, prej vas bodo lahko z 
magneti ali z magnetnim valovanjem frekvence 5G plusa in še marsičesa drugega 
uravnavali, usmerjali, izničevali. 
 
Njihov namen je izničiti hrano. Njihov namen je, če dobro spremljate, boste videli, da je to 
posuto samo tam, kjer je HRANA, kjer so ljudje ali se trudijo biti samooskrbni. Torej, 
države, dežele, ki proizvajajo hrano. 
To govori o dejstvu, da bodo v Evropi ugasnili hrano, ker bo, pač, zemlja zastrupljena!  
 
Ko pogledate v Ameriko – Amerika dejansko uničuje sama svoje pridelke. Ne sami po sebi, 
ampak ljudje, ki dobijo navodila, kmetje! Ampak, cena, ki jo bodo povzročili, bo 
NEPOPRAVLJIVA. Torej, ena plus ena je dva.  
 
Pred vami je kaj kmalu velika lakota.  
Zato, dragi moji, tisti, ki so radi se smejali ali norčevali, da nekateri so delali zaloge hrane, se 
bodo še sami sebi v brk smejali. 
Verjemite, da kaj kmalu bo pošla tudi zadnja zaloga in če boste spremljali, boste videli, da 
segate v državno zalogo že nekaj časa. Državna zaloga naj bi bila v tistih najtežjih časih, 
vam pa so jo porabili že sedaj. Ampak, saj, veste, vse vam lahko prodajo! 
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Kar se tiče tega, torej, puščavski pesek ni!  
Če boste pogledali desetletja nazaj, ko ste bili morda še nekateri otroci, se boste spomnili 
Černobila, černobilskega peska. To je bilo jedrsko stanje, ki je prešlo nad Slovenijo. Je bilo, 
skorajda bi dejal, enako ali enakopravno.  
Ampak, zopet so vas takrat samo opozorili, da nekaj dni, kakšen teden dni ne hodite ven, ker, 
pač, sevate. Ampak, saj veste, sevanje se spere, ampak sevanje ostaja! 
 
Ampak, kakorkoli že, ker imate odprt zračni prostor, ker imate odprto to sodobno 
tehnologijo, pač, ste tam, kjer ste! 
 
In verjemite, vam bodo uničili vse – od pridelkov, do zemlje, do vode, do zraka in tudi vas, 
ker pač ste, takšni kot ste! Naivni in modri, da pustite svojim ljudem vladati tako kot je, ste 
brezbrižni. Če bi vsi stopili na cesto, bi odnesli vse ljudi iz države, iz planeta in še marsikaj. 
Ampak, saj veste, ni vse vsem namenjeno, Bom dejal. 
 
Kar se tiče Rusije in Ukrajine so dogovori!  
Boste kaj kmalu videli, da ni vse tako kot se vidi na prvo oko. Je zrežirano, je postavljeno. 
Ampak, v ozadju ne bo nekdo klonil. Ne bo! 
In če boste dobro pogledali, povežite! Se spomnite, ko so imeli največjo NATO vajo, ko so 
več kot 20.000 vojakov KROŽILI po državah? Le kaj so delali? Nameščali so nekaj, kar bodo 
sedaj potrebovali. Vendar, jedrske bodo umeščali in jih vozili in jih postavljali v morje. 
 
Ampak, saj veste, en temeljni stavek vam Bom dejal:  
Demokracija mora pasti! Demokracijo imate vi belci. To pomeni, da bela rasa pade!  
 
In ne glede na to, se zapomnite in spomnite, skozi zgodovino je vedno kuhala vojno tista 
preko luže. In tista preko luže je glavna igralka s tistimi, ki so vodili vojne. Tudi v Evropi! Na 
dlani jih imate!  
 
In slovenskega človeka lahko vodi IZKLJUČNO samo človek SLOVENSKEGA POREKLA, 
slovenske duše in slovenskega srca! 
 
In toliko časa boste spali, da boste prespali, ker, ne samo, da so vam vrinili čipiranje, ne 
samo, da vam bodo zastrupili zemljo oziroma vam jo zastrupljajo, da ne boste imeli niti 
hrane, niti zraka, NIČESAR, vam bodo pobrali tudi vaše premoženje. Predvsem tistim, ki so 
postali transhuman človek robot.  
 
Ampak, kakorkoli že, težko bo tistim, ki bodo ostajali! 
 
Zato bodite nekako pozorni.  
Opazujte svet! Ker igralci igrajo! Iz vse igre morate ZAČUTITI tisto pravo.  
Ko berete članke o Rusiji, o Ukrajini, o Ameriki, o Nemčiji, o čemerkoli, ko berete članek prav 
začutite, kateri članek je resničen. In ga preverite! Imate vse odprto! 
In boste videli, da so države, ki se sicer upirajo, a hkrati tudi usklajujejo.  
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In ni vse tako hudo in tako gorko, kot šele bo! 
Se spomnite, kdo je napadel dvojčka? Sami sebe! 
Torej, vedno vsak napada sebe!  
 
Torej, ko govorimo o tem, kdo je glavni igralec, ni Rusija, ampak vojska, ki je tujega glasu 
vkorakala tiho med vse vas, Evropske ljudi. Razmišljajte! 
 
Ne Bom uporabljal izrazov, da nas ne bodo zopet blokirali še tisto, kar je potrebno, da 
ostane, da nekdo malo razmišlja, ali sliši ali čuti!  
Vendar, lahko vam prišepnem, da jedrske konice BODO letele po svetu. Temu se ne bo dalo 
izogniti! 
Kako pa bo vsak posameznik pripravljen na to, pa bo druga zgodba, daljša zgodba. 
 
Vendar, ljudje, ki ne bodo klonili, bodo najbolj trpeli! 
Ampak, zopet, če se spomnite leta nazaj, ko Smo vam dejali: »Ne bodo vse države bile 
vpletene!« Kot, da bodo državljanske vojne, kot da bo plamen na določenih mestih se 
razplamtel, ampak ne razširil po celem svetu, kar bo njihov namen. Ne bodo zmogli, ker se 
bodo mnogi še upirali. Tako, da, izbirajte, postavljajte in začutite.  
 
Ampak, vsekakor pa to, kar igrajo, ne bo prinašalo dobrih sadov predvsem zato, ker bo 
nasprotna stran tako hudo napadala te ljudi, to področje, ta jezik. Ker morate vedeti, da so 
tudi Rusi povezani s slovanskim jezikom. Slovanski jezik pa je tudi povezan s slovenskim in 
še marsikaterim, ker so korenine skupne. Bodite pozorni na to.  
 
Ampak, vsekakor, vsekakor ne bo vse tako lepo. Bo gorko in tudi bridko. Več vam ne Smem 
razkrivati, ampak mislim, da Sem vam dovolj razkril. 
 
Kar izvolijo, vprašajte naprej! 
 
»Kako vi vidite deljenje informacij iz osebnih kanaliziranj med druge? Kaj menite o premiku 
na Azore, glede na to, da jih večkrat omenjate?« 
 
Kar se tiče dejansko deljenja informacij kanaliziranja je zelo nekako na šibkih tleh. Morate 
vedeti, da ljudje, ki dobijo informacije in ko jo podelijo, jo nekateri res s srcem podelijo, ne 
glede na to, ali je informacija za širino. Nekateri, pač, delijo tudi osebne informacije, ki so jih 
slišali. 
In morate vedeti, da ljudje, ki delijo to informacijo, jo razdelijo, drugi pa vplivajo na ta 
eter. Zakaj? 
Nekateri jo ne slišijo. Nekateri niso privoščljivi. Nekateri so privoščljivi. Se pravi, različna 
čustva vpenjajo v to. Tako, da, morate res začutiti, s kom želite podeliti in komu ne!  
 
Vsekakor pa morate vedeti, da vedno lahko vsako kanaliziranje podpre ali prestraši. 
Ampak, vsa kanaliziranja so postavljena tako, da so realna, da so resnična. Da iz resničnega 
stanja stopate dalje. 
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Saj veste, resnica je vedno tista, ki boli! Zakaj? 
Ker vas je strah! Ampak, prav ta strah vam lahko požene naprej impulz premika, impulz 
videnja, impulz povezovanja, impulz, da nekaj NAREDITE in da ne čakate in da lahko morda 
nekaj spremenite. 
 
Ko začutite pulz, da bi se nekam premaknili ali odmaknili – saj lahko vzamete to samo kot 
dopust, kot nekaj, kot pri sebi, da se nekam začasno odmaknete.  
Ampak, ko vas prične nekaj gnati, ko vas neka sila žene, jo poslušajte! Zakaj? 
Ker se točno ve, zakaj morate nekam priti. 
 
Tako kot ste omenili Azori. Azori so pravzaprav stara Atlantida ali veja, del področja, kjer je 
bila stara Atlantida. In stari Atlantičani se še vedno nahajajo, v neki meri, tudi pod tem 
spodnjim poljem. Zato mnogokrat zaznavate lahko na teh področjih dejansko neki sledniki 
življenja, ki se vije vse do Madeire in po nižini navzdol. In tudi proti Bermudu. 
 
Bermud je namreč področje, kjer se mu večina ljudi dejansko izogne iz vseh smeri. Tam je 
narejeno magnetno polje v enaki meri, kot se je ohranilo ali obdržalo.  
 
S takšno energijo je bilo v povezavi 26 takšnih mojstrov, ki so dejansko skupaj povezovali 
ali ustvarjali portal, ker so hoteli povezati to energijo. In točno na področju Bermudov je 
nekdo takrat naredil nekaj napák, nekaj narobe, zavestno narobe. Ampak, ta energija je 
tam ostala odprta. 
Zato se jo večina ljudi nagonsko izogiba, ker dejansko ruši, skriva in prekriva nekaj, kar je 
vstopna točka ali pot v središče Zemlje. 
Včasih morda bolje, da se jo izognejo, kot pa da jo upajo raziskovati! To je tisto, kar se tukaj 
vidi. 
 
Če začutite in ko čutite, da vas nekam poganja ta nagon, sledite temu toku. Ne mislim, 
ampak čutu, ker je tudi del lahko vaše zgodovinske poti. 
 
Kar izvolijo, vprašajte naprej. 
 
»Kakšen je vaš pogled na vsebino filma Aquaman, ki prikazuje potop Atlantide in z njim 
novo možnost življenja pod vodo?«  
 
Morate vedeti, do so se to cele površine, kot bi dejali, da se polovica Slovenije ali cela 
Slovenija naenkrat ugrezne, podere, kot da se plasti tektonskih premikov zgodijo. Tako so 
se nekako posedala tudi nekatera področja.  
Ogromno ljudi in življenja je takrat izdahnilo. Nekateri pa so ostali. In so obstali. 
In dejansko so se pričeli povezovati s tistimi, ki so znotraj. 
 
Mnogi Atlantičani so stopili še nižje do njih. Ne vsi! Nekateri pa da. Tako so se naučili 
povezovati in naredili prehode in kanale. Zato imate, v starih Atlantidah, še dandanes žive 
piramide. Žive piramide in področja povezave. 
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Če dobro pogledate, boste videli, da največje piramide so prav tam, kjer so bile stare 
Atlantide. Ampak, saj veste, marsikaj vam zakrivajo pred očmi in skrivajo. Ampak, morje ima 
svoje moči! 
 
Kot ste dejali, v filmu so vam prikazovali del teh dogodkov, nekaj v preoblikovanje, kar je tudi 
prispodoba nekaterih, ki so se ponovno rodili ali pa so bili slabi. 
 
Ampak, saj veste, vsako informacijo začutite in iz tegá vzemite toliko, kot vi čutite, da je to 
tisto, kar je popolno za vas in se vklaplja v vaš sistem življenja, spomina ali davnine. 
 
Vendar, kakorkoli že, na koncu, v temu odprtju, bodo sodelovali tudi oni sami. Torej, tisti, 
ki so bili v tedanjemu času pripravljeni za premik. Tudi oni so deležni te energije, da bodo 
zmogli oditi iz planeta Zemlje. 
In oni bodo zagotovo zapuščali svoj planet oziroma planet življenja, ali na nižini ali v višini.  
 
Če boste dobro pogledali, ko so prišle tuje civilizacije do področja, kjer je vladala stara 
Atlantida oziroma področje, kjer je bilo nekoč tam življenje, boste zaznali, da so se pričeli 
povezovati tisti, ki so bili spodaj, s tistimi, ki so prehajali. Zato se Nebo sestavlja in zlaga.  
 
Vendar, da ne Bom preveč opeval o tej stari Atlantidi, o tem bi lahko marsikaj poročal, 
vendar raziskujte, kje so ostale stare piramide. Skozi to se še vedno zbira energija. 
In povezava treh točk, treh piramid, odpira tudi portale, Nebeška vrata in še marsikaj.  
 
In še sedaj so žive, ne glede na to, da so se POTOPILE. In jih imate prav na področju med 
Azori, različnimi konci proti Ameriki, proti Madeiri in tudi proti smeri Capo Verde. 
Tako, da, nekateri otoki so obstali ali se nabrali okoli piramide. In zato je en otok še celo 
posebej izpostavljen, ker je sestavljen, ker se je energija eksplozije zbrala in narinila okoli te 
piramide in je nastal tudi otok. 
Ampak, kakorkoli že, ostanki teh Azorov, Madeire in naprej proti nižini, so pravzaprav 
področja, ki so nekoč bila na obronku vsega tistega, kar je bilo najlepšega in najbolj v razvoju.  
 
Izvolijo. 
 
»Omenjali ste vstopanje mrtvih v svet živih. Zakaj bo do tega prišlo in kako se s tem 
soočati?« 
 
Vsekakor, morate vedeti (Jasara), da se v času, ko se ljudje pikajo oziroma predajajo čipiranju 
in dejansko Luciferijadi in patentiranemu sistemu, ki ga, so ga ustvarili, ga ljudje zavestno 
sprejemajo, kar tako. Nekateri naročajo ali pa vam lažejo o vsem in o vsaki postavitvi ali pa 
vas poskušajo zavajati, da je to dobro ali slabo, se pravi, bi moral vsakdo dejansko preveriti, 
kaj vnaša v svoje telo. 
In če se s temi postavitvami resnično strinja, bi šele takrat zmogel sprejeti to nesnago 
sodobnega časa v svoje telo. 
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Vedeti morate, da programiranje in dejansko Luciferijada, kot jo Bom Jaz imenoval, je 
patentirana. O tem si lahko preberete na marsikaterih področjih. Sem prepričan, da o tem 
veliko piše tudi v različnih zapisih, raziskovalskih področjih in še v marsičemu. 
Vendar, Jaz jo imenujem zato, ker se tukaj duša baranta.  
 
Že v osnovi je duša edina energija, ki se zmore transformirati, povezovati in preoblikovati. 
In glede na to, da bi radi tisti, nekateri najnižji od najnižjega, hoteli vladati življenju in potem, 
seveda, po enakemu sistemu vstopati v Vesolje in imeti v nadzoru Vesolje, se pravi, prehajajo 
v takšna stanja. 
 
Ko se energija duše spolzne ali telo postaja težko, je prvi znak po pikanju, da se v telesu 
nekaj dogaja.  
Takrat nastane prazen prostor, ker duša se dobesedno zlije s tlemi. V prazen prostor telesa 
pa vstopa energija, ki vleče na sebe kot nekaj, kar ste vstavili v telo, dejansko v sebe ali na 
sebe sprejema tisto, kar je bilo umetno vstavljeno. 
 
Morate vedeti, da z vsakim pikom vnašate v sebe poseben jajček. Jajček, ki je kal, ki je 
žival, ki je nekaj, kar preoblikuje in raste v vašemu telesu. Ta žival, drugače jo ne znam 
poimenovati, na sebe povleče dušo zla ali teme ali tistega področja, iz katerega je bila 
ustvarjena. 
 
V nekemu obdobju bo ta žival pričela hraniti sebe in bo postajala živa in vas bo na živo 
jedla. To so dejstva! Ne da Mi strašimo, to so dejstva! Ker se zgodovina znova ponavlja. 
Zato nekateri bodo to dočakali. Nekateri bodo prej izdahnili.  
 
Ampak, kakorkoli že, že ko v to področje, v telesa, v življenje vstopajo mrtve energije iz 
globine, se ljudje odzivajo kot zombi. Tako se imenujete, zato, ker so otopeli, neodzivni in 
nečutni. 
 
Morate vedeti, da z znižanjem frekvence se bo videlo tudi tisto, kar je, se pravi, ujeto na 
Zemlji.  
Vse tiste duše, ki so se ujele zaradi takšnih ali drugačnih dejanj, ki so bile vpete, ki so bile 
padajoče na stanje telesa nekega –  dežele, kraja, doma, česarkoli, se bo pričelo videvati, 
ker vi znižujete frekvenco. In zato bo prišlo enakopravno iz oči v oči. 
 
Že letos Smo opevali, da prehajate v to točko, da se boste živi in mrtvi dobesedno videvali.  
 
Jaz Bom dejal, da te groze ali te zabavnosti ne bodo vsi doživeli, zaradi tega, ker nekateri 
bodo dosegali višjo stopnjo vibracije in bodo delali vse na tem, da se bodo izvili, premaknili 
ali postavili tako, da bo za njih dobro ali varno. 
 
Ampak, saj veste, dokler imate srce, dokler imate čut, dokler imate vero, dokler imate 
hrepenenje, dokler imate fokus, željo, hrepenenje, ko združujete vse skupaj, nastaja 
močna energija transformacije, oddajate signal svetlobe. In ko z ljubeznijo to podprete, 
nastane eksplozija vse do Neba ali vašega srca. 
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Tako oddajate signal in ste ga oddajali vso to popotovanje, ves ta čas in skozi to celo 
življenje. 
 
Zato vam vedno znova prišepnemo: 
Opazujte svet okoli sebe. Opazujte, kaj se dogaja okoli vas.  
Tako kot vsaka žival uporablja nagon. Nagon je osnova preživetja. Ampak, človek je otopel. 
Nič več se ne prepušča nagonu. Nagon pa ga uporabljate tudi v duhovnemu stanju, ker vas 
nekaj žene, ker vas nekaj poganja, ker iščete, ker transformirate. Tako, da ne glede na to, 
kakšna vrsta duhovnosti je, je dobrodošla, ker daje korake v razvoju, v iskanju, v sestavljanje 
in v postavitvi. 
 
Tako, da, vedno znova, ne glede na to, katero duhovnost se oprijemate, na kateri stopnički 
ali stopnji ste in iščete tisto nekaj, vedno poglejte v svoje srce. 
 
Bodite iskreni do sebe. Bodite ponižni, mehki in ljubeči.  
Opazite svet okoli sebe v realni luči, ker tako mu boste lahko dodali naboj ljubezni, 
spoštovanja, mehkobe in vrednote. 
 
Saj veste, skozi vsake oči lahko vidite različne barvitosti. Ampak takšne, kot jo daje na površje 
duša ali srce. 
 
Tako, da bi za konec dejal: 
Bodite modri. Manj govorite, več vidite, več delajte, več usmerjajte. Bodite vzgled. To je 
vaša zmaga.  
Ne bodite nekdo, kot sistem, kjer vam bodo oni povedali, kaj je dobro za vas. Ko sistem 
prične svariti, opozarjati, je to za vas signal, alarm! Odmaknite se. Pričnite sebe postavljati. 
 
Odmaknite se iz reke, ki vas vleče v brezno brez dna. Stopite na breg reke struge. Pustite, 
da reka pluje svojo pot. In počakajte, da se neurje umiri, da se vam misel zbistri, da se vam 
srce umiri. Takrat boste dobili vse moči, da boste v pravih smereh postavljali vse, kar 
rabite, da ste Luč od Luči. 
 
Jaz se Bom za danes poslovil. Dopustil vsem vašim, da se smejo odmakniti nekaj nivojev višje, 
ker so dejansko nadzorovali, opazovali tudi darovanje, daritve, ki Smo jih do danes pripravili 
za vas in da je vsak posameznik dobil vse tisto, kar Smo pripravili ali je bilo predhodno 
pripravljeno in pretočeno tudi na vibraciji Njenega telesa. Kar pomeni, da Smo na Njenemu 
telesu dali na nivo, ki ga zmorete sprejemati vsi, ki imate v sebi življenje. 
 
Želim vam vse lepo in lepo, lepo pozdravljeni. 
 
 
 

 
 
 


