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TEMELJ PRASTAREGA ZNANJA 
Vodi: gdč. Lana Praner z Gospodi, 29. 1. 2022 
 
Takole. Sedaj lahko tudi v Našemu času, Našega zavedanja in obstojanja končno tudi 
pričnemo. 
 
Najprej iskreno, srčno in lepo pozdravljeni vsi tisti, ki ste se danes zbrali, da bi prisluhnili Božji 
Besedi, Božjemu Razkritju. Zbrali pred ekrani, pred različnimi aparaturami, pred različnimi 
védenji. 
Srčno pozdravljeni vsi Tisti, ki ste se odzvali na Naše povabilo. Danes Bomo delali sicer malce 
v drugačnemu spektru, ker Smo dejansko iz vseh civilizacij prehajajoči in že prestopali skozi 
zadnje membrane časov in prostorov. Tako, da Bomo pri Nas se povezovali malce drugače, 
kot pa sicer v dandanašnjemu času, ki ste ga poznali. Vendar, za vas ne bo velike razlike, za 
Nas pa zelo velika! 
 

Danes pripada ta čast v razkrivanju prav Meni, Jorgovanskemu 
Vladnemu možu, kot Mi pravijo ali opevajo, ki Bom danes razkrival 
dodatno razkrivanje različnih védenj, ved in vsegá. 
 
 
 

 
Tako kot Smo pred časom dejali, da Bomo v teh Razkritjih, ki so nam še ostali ali v časovni 
merilni enoti, ki jo imamo še možnost uporabiti in za vse vas podati različna Razkritja, da 
boste dobili temelje različnih védenj in vseh vaših popotovanj. 
To je Naša zaobljuba Lanjuški. Lanjuška pa je Tista, ki je za vas izprosila in naprosila. 
 
Upam, da si dandanašnje tematike ne bodo dajali k srcu vsi tisti astrologi, vsi tisti, ki se 
ukvarjajo z različnimi vedami, znanji in osnovami. Predvsem vse, kar znate, kar poznate, 
obdržite. Mi Bomo vaše znanje, prastaro znanje, ki ga sploh ne poznate, dopolnjevali z 
izvornimi, podpornimi skrivnostmi, da boste razumeli, zakaj imate tako kot imate. 
 
V določenemu času Smo za vas odprli tematiko Popotnica. Popotnica, kjer se skrivajo vaša 
imena oziroma vaša smer. Zagotovo tisti, ki ste predhodno predavanje poslušali ali 
prisluhnili, ste dejansko lahko pričeli kopati v svoja imena, v svoja védenja, oziroma točno 
v njih se skriva vaša smer vaše zmage. 
Torej, poslušajte in prisluhnite predhodnemu predavanju, v kateremu boste dejansko 
dobili tisto nekaj, kar morate biti skozi življenje, da boste lahko zmagoslavno vzdignili 
rokó. 
 
Pred tem Smo se dotaknili tematike, dejansko Ognja v astrologiji ali v vaših védenjih ali v 
znanjih. Vse skupaj Bomo pričeli prepletati in dopolnjevati.  
Zato ponižno prosim vse tiste, ki se ukvarjajo s kakršnokoli vedo, s kakršnimikoli okultnimi 
stanji, s kakršnimikoli različnimi vedami, da Naše popotnice ne jemljete v to, da bi vam sesuli, 
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zrušili znanje, ki ga imate, ker je naučeno znanje! Vi preprosto berete in prenašate iz 
računalniškega sistema v računalniški program tisto, kar so vam dali. Dali so vam, kot so vam 
znali dati.  
Modreci so pustili in zapisovali v različnih védenjih, tablicah, skulpturah, različnih zapisih 
IZKLJUČNO samo tisto, kar so želeli, da vi ponesete k svojemu srcu skozi vstajenja, 
življenja, popotovanja. 
 
Enako so dejansko razkrivali in skrivali že v starih Egiptih, v starih egipčanskih vedah, znanjih. 
In mnogo vsegá se steka v začetno stanje Atlantide, kjer na teh razkritjih, če se boste potopili 
globoko v Atlantik, boste našli točno vse tisto, kar vi iščete, da bi dobili resnico, sprejetje in 
celovitost. 
 
Zato, dragi moji astrologi, ne jezite se! Kar vam podajamo vzemite z ljubeznijo in dopolnite 
manjke, primanjkljaje, da boste dejansko popolnejši, da bo vaše znanje mogočnejše, da bo 
vaše védenje popolnejše. 
Le tako boste lahko ljudem tisoč procentno dali vse tisto, da se oni najdejo, izživijo, 
preživijo in da na koncu zmagoslavno vzdignejo rokó. 
 
PRVOBITNI ZAPISI SO BILI MOČNO OKLEŠČENI S STRANI VERE 
 
V različnih védenjih, skozi različna okultna stanja, takšna ali drugačna, vsak človek zmore 
poseči po zgodovinskih zapisih, zgodovinskih prenosih. 
 
Jaz Bom dejal: 
Prvobitni zapisi religioznih stanj, iz katerih je kasneje nastala Biblija – in prvi zapisi Biblije, ki 
govorijo o marsičem drugem kot jo poznate vse v današnjemu času, odkrivajo in razkrivajo 
predvsem to, da je bilo veliko okleščenega, naklepno izbranega in podanega samo do 
določene mere, da bo človek postal ujetnik sistema. Tistega, ki ga vera predstavlja! 
 
Vera, ki je temelj védenj. Védenja so temelj popolnega stanja, ki ga Bomo danes 
nadgrajevali. 
 
SREDIŠČE ASTROLOŠKE KARTE JE PREPLETANJE VSEGA, KAR JE OKOLI 
 
Če pogledate vaše astrološke karte – na raznih astroloških kartah vidite različne postavitve. 
Vendar, poskušali Bomo podajati tako, da boste razumeli vsi tisti, ki NIKOLI in NIKDAR v 
svojih rokah niste imeli svoje lastne astrološke karte, ali pa ste jo in jo niste zmogli prebrati, 
razbrati. 
Danes vam Bomo dali kos vaše popotnice. 
 
Središče, center astrološke vede, takšnega ali drugačnega znanja, je vam popolnoma 
nepoznan, je vam popolnoma neuporaben. Zakaj? 
Ker središče je pač središče, ki v različnih branjih ne pomeni za vas ali za tistega, ki ustvarja 
vašo karto, ne pomeni skorajda nič. V veliki meri popolnoma nič! Zakaj? 
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Središče je prepletanje vsega, kar je okoli. Vaša karta se lahko bere na različne načine. 
Tako kot imate različne elemente, tako kot imate različne prostore, tako kot imate Zgoraj, 
tako imate Spodaj. Imate v življenju. Imate v vstajenju. 
 
Astrologija ali znanja astrologije, zato vam bo nekako najbližji, da boste razumeli vsi tisti, ki 
se skorajda ne dotikate nobenih teh védenj. 
Vi, ki si daste delati astrološko karto ali popotnico, dejansko vidite le nekakšen trak, 
merilni trak, na kateremu se steka, pač, časovnica vsega, kar prinašate, vsega, kar 
odnašate, vsega, kar boste izživeli in kar ne boste izživeli, kar je družinskega, kar je 
prijateljskega, kar je vašega v partnerskih postavitvah in vse, kar se postavlja v teh merilih 
in ovojih. 
 
Vi na Zemlji poznate le zemeljsko življenje ali zemeljsko popotnico. 
Astrologija, skupaj z različnimi vedami, jemlje izključno trak od življenja tega vstajenja, pa 
do nekako zaključnega popotovanja TEGA življenja. Torej, življenjski trak tukaj in sedaj. Na 
to se večina vedencev naslanja, postavlja in usmerja. 
 
ASTROLOŠKA KARTA BI SE MORALA DOTAKNITI PRETEKLIH ŽIVLJENJ 
 
Večina od vseh vas ne dojame ali ne zmore dojeti preteklosti. Preteklost je namreč tisto, 
kar je bilo, da ste vi danes tukaj, kjer ste. 
 
Torej, védenja bi se morala dotakniti preteklosti. In ko imate preteklost, lahko združujete 
preteklo življenje, predpreteklo življenje, pred predpreteklo vstajenje. In imate fizično 
življenje, tukaj in sedaj. Konec življenja ali fizične materije v preoblikovanju. In potem 
imate zopet prihajajoče življenje. 
Torej, merilo na eni liniji vsega, kar je živega! Nihče se ne dotika tistega, kar je 
predhodnega, kar je v plasteh. 
 
Torej, svet življenja je tukaj in zdaj! To je življenje. 
Kaj pa tisto, kar je pred življenjem? Kaj pa tisto, kar je pod življenjem? 
 
Torej, ko imate karto, imate samo življenjski krog. Ciklus hiš. Ciklus prostorov. Ciklus 
elementov. Samo zgornjega polja! 
 
Kaj pa spodnjega polja, kjer je razkroj, kjer je materija pokopana, kjer iz spodnjih svetov 
prehajajo energije, enote, gmote energij, ki so bili nekoč, iz različnih nivojev življenja, 
usmerjeni na eno izmed predhodnih življenj? In so bili soustvarjalci, kritiki, manipulatorji in 
vse tisto, torej, preizkuševalci, če Smem tako nekako dejati. 
 
Kje imate to v svojih védenjih? Kje imate to polje zapisano? 
In to polje bi moralo biti dejansko pod vašim življenjskim poljem! 
 
Torej, vaša astrološka karta bi morala v celi celoti, celovitosti dati spodnje polje.  
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Torej, spodnje polje vseh tistih, ki so soustvarjali bedo, bolečino, skušnjavo in karkoli 
težkega, da ste danes izluščeni in ste na tej točki, da v temu življenju znova preoblikujete 
težo spominov, bi morali najprej zakopati spodaj. 
Torej, polje, ki ga nimate! 
 
Kako ga dobiti? Zelo preprosto! 
Če v svoji astrološki karti izberete najtežje prelomne gmote, trenutke, popotnice in jih 
spustite v globino, kot bi v karti naredili trak ali prašino, bi vstopili v davnino. 
Torej, ko te gmote energije spustite v spodnji zapis, pridete v polje smrtnosti, ki daje 
temelj za življenje. 
 
Zakaj življenje? 
Ker tako, kot je spodaj, enota preizkuševalcev, enota življenj, enota različnih prostorov, 
enako je tudi zgoraj. 
 
Torej, ko vi predhodna življenja smrti, vodnikov, preizkuševalcev, zvodnikov spodnjih plasti 
daste v temelj, dobite osnovo na astroloških kartah, na astroloških védenjih, na različnih 
védenjih –  védenjskih, okultnih, takih ali drugačnih razpisov, prebranih, tolmačenih ali 
popotniških vstajenj ali zapisov, dobite dejansko davnino. 
 
In ko vi to davnino, te kose energije, težke popotnice spustite v globino, dobite polje, ki je 
nekoč sodelovalo s preizkuševalci. Morate se spustiti spodaj! 
 
To pomeni, ko posežete v spodnje polje, se morajo, od teh spodnjih energij ali zapisov 
struktur, ki ste jih spustili skozi karto v nižino, odpreti po diagonali na obe smeri, povezati 
zunanjost astroloških točk in dobite popotnico vseh popotnic. 
To pomeni, da najnižje v spodnjemu življenju ali smrtnosti povežete na življenjsko točko 
astroloških delov, zunanje robe astrološke karte. 
 
Ko naredite to, se spustite nazaj v življenje.  
Ostaja vam zapis, ki ga prenašate, torej, od življenja, do zaključka, do smrti. To je življenje 
kot ga vi opevate, ne Mi. Vi, kot ga poznate! 
 
KAKO V ASTROLOŠKI KARTI POISKATI ZGORNJO POVRŠINO NEBA? 
 
Torej, sežemo znova v središče astrološke karte. 
 
Astrološka karta ima središčno točko, kjer se povezujejo vsi prostori, kjer se prepletajo in 
najde središčna točka.  
 
Ko na astrološki karti najdete to središče, pomislite in pričnite iskati na vaši življenjski poti, 
ki jo imate podano kot zapis, najboljše od najboljšega.  
In v trenutku se bo iz tega polja, iz teh vaših zapisov astrološke karte ali same karte 
dvignila energija in kot bi te zapise, te prostore ali gmote energij, kakorkoli jih opisujete ali 
opevate, elemente, dvignili navzgor, se dobi zgornja površina neba. 
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Ko te deleže najboljše popotnice povežete z zunanjim delom astrološke karte, dobite moč 
Višine na življenje. Ne na globino! 
 
In ko premaknete te zapise navzgor, dobite zgornjo točko, središčno točko ali karto 
središča, robove teh točk in hkrati povezavo smrtnosti.  
 
Kaj dobite? 
Karo! Karo življenja. Karo popotovanja. 
 
KAKO NA ASTROLOŠKI KARTI RAZBEREMO POPOTNICO ŽIVLJENJA TUKAJ IN SEDAJ? 
 
Ko v karti dvignete vse, kar je popolnega zanj in veste, da gre kot popotnica iz neba in ste 
ločili popotnico globine, vam ostane sito vašega življenja.  
Torej, tisto, kar je ostalo od zapisov energij na tej astrološki karti, pa pripada življenju ali 
fizični materiji, tukaj in sedaj.  
 
Razumete? To je tisto, kar vam ostane, kar mora fizično telo narediti, izpolniti, se oprijeti, 
izpustiti, dojeti, začutiti in preplesti v svoje življenje. 
 
PRASTARA ASTROLOŠKA ZNANJA 
 
To pomeni, da stare vede, stare astrološke zapisane gmote, različne kvantne energije, so 
dejansko ločevale polja medsebojno. In stare zapisane gmote so v tej sredinski točki 
dejansko imeli skrito zmago. 
 
V starih astroloških védenjih, starih pra prastarih znanj ali izvornih znanj, je bilo središče 
na karti označeno kot Sonce, kot sijaj, kot lesk, kot svetloba. 
 
ASTROLOŠKA KARTA JE NAŠE TELO 
 
Kajti, če pogledate astrološko karto bi lahko dejali, da je astrološka karta vaše telo. 
Vaše telo je namreč sestavljeno iz večih plasti.  
 

Torej, polje uma, razuma, miselnega procesa se deli na zgornji pol, ki se 
povezuje dejansko na življenje. 
 
 
 

 
Čutno polje, ki je srčno polje, ki sega od grlenega predela pa običajno do 
popkovnega predela, je to polje, v kateremu in iz katerega preprosto 
dobite središčno točko, središčni nivo. 
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In potem, od spolnega predela pa vse do podplatov, pa je vaša davnina. 
 
 
 
 
 

Torej, trije glavni nivoji, ki se, seveda, različno prepletajo in povezujejo.  
 
In tako kot telo, tako karta. Izhajajte iz tega! 
 
Karta je vaše fizično telo. Je prostor, je življenje, v kateremu ste. 
Iz tega stališča pričnite brati in razbirati. 
 

V središču imate zasnovno energijo zasnovnika. 
Torej, v telesu je v pleksusu ali v središčni gmoti energija zasnovnega 
bitja. 
Zasnova ali zasnovnik je namreč popotnik za to življenje. In to se vidi v 
središčni točki same astrološke karte.  
 

Ko vi pogledate astrološko karto boste našli zasnovno bitje ali zasnovno energijo kot 
center. 
 
KO SO V SREDIŠČNI TOČKI ASTROLOŠKE KARTE OBRNILI SREDINO V LEVO, SE JE SREDIŠČNA 
PLAST RAZPRLA – KAKO V TELESU IZGLEDA TO? 
 
In ko so v kartah bili prepleteni različni prostori, so v središčni točki astrološke karte obrnili 
sredino v levo. Središčna plast se je razprla. Kako v telesu izgleda to? 
 
Ko se zasnovnik znotraj v telesu obrne v levo, se namreč zgodi odprti predel, kot bi se 
energije Svetlobe medsebojno povezale. 
 
Zasnovnik je središče, center. Okoli njega je prostor ali energija njegove avre. In zunaj, 
okoli zasnovnika, je tako, kot bi ga zavili v nekakšno membrano.  
Tako kot ima fizično telo avro in ovoj, zaščitni ali zunanji predel, ki je povoskan, tako izgleda 
tudi znotraj zasnovnik, v enaki enoti, v enaki postavitvi.  
S to razliko, da je IZZA ozadja, pazite to!, v središču zasnovnika, če si predstavljate, da sami 
sebe daste na površje, se potisnete rahlo naprej, boste zaznali majhno bitje, ki se mu pravi 
Zasnovnik. 
 
Zakaj? 
Ker je to ZASNOVA, nevtralna energija, brez predhodnega zapisa, brez preteklosti, brez 
obtežitev, brez in je čista, Izvorna energija.  
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Če pogledate v ta predel tega Zasnovnika, boste videli v njegovemu srcu ali v njegovemu 
pleksusu malo, kristalno, zlato lesketajočo se energijo.  
Ta zlata kristalna sijoča energija je Sonce, je Svetloba, je Izvor, ki se povezuje izza njega in 
mu dela ovoj. Kot bi dejali, Najvišja energija, ki daje življenje, ki je ta sijaj. 
 
Ta sijaj se vidi na astrološki karti v središču kot Sonce, kot Bog, kot Luč. 
Večina starih ved je to oznanjala kot Sonce, ali kot dim ali kot nekakšno svetlobo, ki izhaja iz 
vsegá. 
 
V teh znanjih morate izhajati kot pod zgodovinskih trakovih, torej, po nivojih. 
Ko vi astrološko karto, torej, postavite v vlogo človeka, telesa, dobite celovitost.  
 
Če dobro pogledate, boste na, tako kot v zgodovini, imeli razrezano karto, razdeljeno karto 
na prostore. Vsak prostor na karti se medsebojno povezuje, se naslanja. Kot da imajo 
središčne točke oziroma robove, če si predstavljate. 
Skozi zgodovino so bili prav ti robovi, kot meje, na 29. ali 30. stopinjo ključne, ker se je 
slednja zopet nanašala na predhodno, s katero se je stikala ali dotikala kot na nulto točko ali 
enico – zavisi, kateri pol se je pokrival. 
 
NAREDIMO PRESLIKAVO TELESA V SREDIŠČNO TOČKO ASTROLOŠKE KARTE 
 
To v astroloških kartah pomenijo ČAKRE. Čakre.  
Torej, če telo postavite na astrološko karto in ga potopite v sredino, si predstavljate? 
 
Imate velik krog astrologije, astrološke karte, različnih starih ali prastarih kart. Ni 
pomembno!  
 
Vzemite telo in ga postavite v sredino. In telo se spusti v središče, točno tam, kjer se 
prostori stikajo. In v središčni točki se telo ustavi. Torej, kot bi se zasnovnik umestil v 
življenje.  
Tako izgleda telo v astrološki karti. Oboje morate združevati! 
 
Ko imate telo postavljeno, ki nekako vibrira ali se zliva v tej središčni točki boste videli, da 
dejansko spodnja plast, tako kot ima telo, kot vam ves čas, vsa leta in desetletja opevamo, 
imate podlago davnine ali davninskih teles, od popkovnega dela pa vse do podplatov, 
dejansko, ko vi potopite to telo, vam podplati se ugnezdijo v smrtnost, v tisto, kar je 
spodnji trak popotnic, preizkuševalcev, skušnjav in vseh tistih. 
 
In od podplatov pa vse do popkovnega dela imate zapise predhodnih teles ali vsega, kar 
ste zakopali. 
 
In to se v kartah vidi, ko pogledate ali premestite, kot Smo dejali, energije, ki so najtežje v 
vašemu življenju, jih spustite nižje in jih lahko povežete s podplatom. In od tam, se pravi, 
od tega nizkega polja smrtnosti in povežete na zunanji rob podplata ali karte, se pravi, 
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dobite diagonalni rez. Se pravi, se v telesu ali med življenjem in smrtnostjo postavijo točke, 
nivoji. 
 
KAKO V ASTROLOGIJI POSTAVITI TOČKE, DA DOBIMO ZAPISE NAŠEGA PREDHODNEGA 
POPOTOVANJA? 
 
Kako postaviti v astrologiji ali védenjih točke? 
Dogodke, ki jih imate kot popotnico, NAJTEŽJE OD NAJTEŽJIH, JIH POSTAVITE SPODAJ. 
Torej, najtežji dogodek vašega življenja, ki vam je podan v védenjih, ga dajte na točko, kot 
bi ga dali na stopalo, podplat. 
 
Potem po teži izberite višje točke, se pravi, zapisov, kot dogodek je malce lažji, malce težji 
in JIH PO TEŽNOSTI ALI TEŽINI POSTAVITE V LINIJO. 
In izgleda, kot bi telo imelo na sebe, po čakrah, postavljene usedline davninskih zapisov. 
Tako se naredi spodnji del zapisa vašega predhodnega popotovanja. 
 
Gremo dalje! 
Zopet smo v življenju. Se pravi, telo je v središčni točki same karte. Navzgor, zopet, ko ste 
izluščili predhodno najboljše dogodke, jih zopet iznizajte kot vašo popotnico, OD VIŠINE 
PROTI ŽIVLJENJU. Zopet po čakrah! Boste videli, da se nivoji odpirajo. 
 
Prastara znanja so vsak prostor umestila v čakro. Zato so prastara znanja bila obarvana po 
kartah različne barvitosti, kot so čakre, kot je težina. 
Kajti čakra, namreč, se povezuje s prostorom nivoja vaše popotnice. 

 
Torej, imate življenje, imate zgoraj Bitja Svetlobe, ki so vam dala kot 
moč vse zapise, ki so najboljši. 
 
 
 
 

 
In potem ostane ta življenjski cikel.  
Torej, dogodke, ki jih imate na kartah, jih postavite v linijo LEVEGA 
PREDELA, pa vse do desnega predela. 
Na svoji karti namreč umestite dogodke, iz levega najtežje in jih nizajte 
po smeri, kot bi dali izhod. Tako si postavite v linijo, najprej iz leve proti 
desni, se pravi, vse zapise, vse tisto, kar vam dajejo kot popotnico, da ste 

to, kar ste. 
 
Pazite to! 
Ko boste postavili to linijo teh energij, iz teh zapisov izluščite PROTI SEVERU, dajte vse, kar 
je najboljše od tegá, kar imate sedaj.  
In nato iz te linije izluščite najtežje, dajte od sredine navzgor. 
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Tako se vam naredi nekakšen križ. In ko ta križ dvignete, postanete križpotje. Razumete? 
Postanete križpotje in povezava tega, kar ste, to, kar ste. To, kar imate kot najboljše, kar 
ste. To, kar imate najslabše, kar ste v življenju. To, kar ste ustvarili in to kar boste ustvarili. 
Smeri! Kot smeri neba. 
 
Pazite to! 
In ko ta križ obrnete ali ga premikate in ko imate dogodke tako postavljene, se z njimi 
lahko poigrate.  
Kot bi jih obrnili postavljene, se pravi, v temu križu ali križpotju, jih obrnite – ali levo ali 
desno, in boste kaj kmalu videli, da skozi fizično življenje ste veter, ste voda, ste iskra, ste 
plamen, ste zrak, ste dih, ste sonce. Ste vse najlepše in najpopolnejše. 
 
Tako boste dobili podlago, ki se povezuje na ogenj, zrak in vse elemente, ki jih imate v 
osnovi. 
 
Pazite to! 
Ko postavite tako karte, dobite podznamenje oziroma predhodno podlago vseh nivojev! 
 
In pazite to! 
V središčni gmoti, kjer imate postavljeno na karti tako telo, se pravi, vse te zapise, dobite 
kot nekakšen karo.  
Znotraj znova povezavo in dobite košček, kar ste, kar bodete in kar ste bili, kar so bili vaši 
predniki. 
 
Ko obračate to notranjo vez teh, tega križa, kjer ste postavili dogodke in ste si jih nanizali, 
ker ste jih dobesedno pobrali iz svoje astrološke napovedi, dobite dejansko znova središče. 
Središče, ki se MORA pokriti z vsem, kar je široko, se pravi, z nivojem življenja, tukaj, kjer 
ste, s tem nivojem zgoraj in nivojem spodaj. Smrtnosti in neba. 
 
KO USKLADIMO SREDIŠČNI DELEŽ KARTE, DOBIMO TEMELJE VSAKE SMERI IN TAKRAT 
DOJAMEMO CELOVITOST VSEGA 
 
Ko vi karto ali središčni delež dobro uskladite, se mora pokrivati, dobite temelje vsake 
smeri – smrtnosti, življenja in neba. 
 
Ko vi naredite to pokritje, da se stakne središče, SE ODPRE SVETLOBNI KANAL BOGA, 
IZVORA, TISTEGA KREATORJA, KI VAS JE USTVARIL. In takrat dojamete celovitost vsegá. 
 
Pazite to! 
Ko se odpre ta središčni predel, se vam v trenutku postavijo védenja in spoznanja, zakaj ste 
v skupinski karmi, ker se to vidi v karti. 
SKUPINSKE KARME se vam prislanjajo kot na strani leve in desne smeri. To je tisto, kjer vi 
sprejmete in tisto, kar predajate. 
Morate vedeti, da se to premika in umešča. Nič ni fiksnega! Izhajajte iz tega védenja! 
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Takrat dojamete, da se spajate, kot bi dali LEVO dlan MATERI in DESNO dlan OČETU. 
To pomeni, da se pretaka njihova energija k vam in ste prevodniki. Tako nastaja njihova 
vez, njihova dlan na drugo dlan.  
In če vsakega posameznika umestite tako, kot Smo vam opevali ali Sem vam opeval v 
prenosu vseh, ki sodelujejo, dobite SKUPINSKO POPOTNICO. 
 
Pazite to! 
Tako veste, od koga kaj prenašate in h komu kaj odnašate. H KOMU KAJ ODNAŠATE!  
To pomeni, da nekam prenesete, a hkrati odnesete. Izživite, a hkrati ne živite zanj! To 
pomeni, da darujete, da dajete. 
 
Izhajajte iz dejstva, da v telesu, tako kot sta obrnjeni moška in ženska polovica, ker je telo 
razdeljeno na levo in na desno stran, na žensko in moško –  pri nekaterih je ravno obratno, 
je vedno razpolovljena energija. Tako zgoraj, od popkovnega dela, kot tudi spodaj, od tega 
predela. 
Se pravi, imate zgoraj, imate spodaj. Imate levo. Imate desno. 
 
ROŽA ŽIVLJENJA DAJE NAŠO SREDIŠČNO TOČKO 
 
Bodite pozorni! 
Ko figurice ali karte medsebojno prislonite, dobite – KAJ? Rožo življenja! 
Roža življenja, ki je večna. Roža življenja, ki daje vašo središčno točko in je tako kot velik 
ovoj, obok, celovitost. 
Vaši predniki vaših življenj so enako spodaj in enako v življenju. Enako zgoraj! Enako imajo 
razporeditev. 
 
In tako nastane tako imenovana vez večnosti, dragi moji. VEČNOSTI. 
 
Ko v tej roži življenja, ki je po plasteh, tako kot imate vi košček v svoji astrološki karti, 
prehajate torej do večnosti. 
 
KO NAJDEMO ZAPIS MILOSTI, DOBIMO POPOTNICO IZVORA 
 
Pazite to! 
Vsaka središčna točka od zunanjosti, se pravi, in do tega notranjega križa, jo glejte tako kot 
membrano. 
 
Ko gledate na svoji karti, s telesom postavljeno v središčni točki, dobite Svetlobo. Dobite 
Izvor. 
 
Kako najti popotnico Izvora za vas? 
Se vidi, če NAJBOLJŠE od NAJBOLJŠEGA daste kot MILOST. Po karti pogledate, kaj je Milost, 
boste dobili, kaj je milost Boga Izvora podala za vas. 
 
Vsak ima v svoji karti MILOST! 
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Torej, to dajte direktno na zasnovnika. In to je temelj in popotnica vaše zmage! MILOST! 
 
In poglejte v zapisu, kaj prenašate kot milost do sebe, do drugega, do Zgoraj, do Spodaj. Tako 
dobite središče vsegá, najlepšega in najboljšega. 
 
Torej, ko dobite milost, ko najdete milost v teh zapisih, ne razmišljajte, kako je kaj 
postavljeno, ampak izberite iz vseh enot.  
Poskušajte to narediti tako, kot bi imeli na karti ali v prostoru umeščene predmete, če vam 
bo lažje, da boste gledali tako, lahko večplastno. Kot bi lahko ustvarili igračke, kot puzle 
postavljajte to v notranjosti. 
 
Ko najdete zapis Milosti, ste zmagali, ker milost se prisloni na popotnico. 
 
POPOTNICA KOT MILOST V SREDIŠČU ASTROLOŠKE KARTE SE POVEZUJE NA NAŠE IME, 
DOBIMO USODO, NAŠO ZMAGO IN SVOBODO 
 
Torej, popotnica kot MILOST, v središču same karte, se povezuje na vaše IME! 
 
Poslušajte in preposlušajte predhodno predavanje in izluščite iz svojega imena MILOST, 
ZMAGO in to celovitost. Dobili boste USODO, ki vam daje pot v vse smeri. Vašo zmago. 
Daje vam vašo svobodo. 
 
Vaša svoboda je prostor neujetosti. 
 
Ko zložite vse skupaj, ko položite dejansko popotnico svojega imena na to Milost, se vam 
odpre Nebo, se vam odpre telo, se vam odpre srce, se vam odpre popolna milost v vas in 
boste vodeni iz njene smeri. 
 
To pomeni, da se enako kot se poigravate z vsebino vašega imena, kot Smo ga predhodno 
odpirali in vam podajali na predhodnemu druženju smeri, kako najti svojo popotnico oziroma 
svojo pot, svojo misijo, boste to popotnico dali na to MILOST. In dobili boste SVOBODO. 
 
Zakaj svobodo? 
Ker boste dojeli celovitost vsegá, tako Zgoraj kot tudi Spodaj, kot tudi življenje, kot tudi 
Vesolje, kot tudi neskončnost prepletanja življenja Zgoraj od življenja Spodaj, od življenja 
tukaj in sedaj. 
 
Si predstavljate, ko se boste poigravali z vsemi temi védenji, izhajajte iz dejstva, da vsaka 
čakra je vstopna točka v prostor zapisa spomina, kot ste ga nekoč živeli. 
 
Pazite to! 
Trenutek, ki ste ga izživeli z močjo ljubezni ali njenega nasprotja – sovraštvom, prezirom, 
gnevom ali z lepoto, z milino, s srcem, sprejemanjem ali s čaščenjem iz srca ali  s čaščenjem 
miselnega vsegá, s pripadnostjo ali kalkulacijo. Torej, vse to vpliva ali je vplivalo na to, da so 
se trenutki različno barvali. Osnova je vaš naboj ljubezni in te spontanosti.  
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In enako se dogaja skozi vaše življenje. Zato nastajajo usedline. 
To pomeni, da vaša moč se skriva prav v energiji vašega srca.  
 
Ko središče se povezuje z vsem trenutkom kar ste, si predstavljate, središče, ali center ali 
milost, se povezuje z vašim srcem. Vaše srce je vaš naboj, v kateri nivo, v katero energijo se 
bo spravil trenutek zapisa, ki je bil izživet. 
In izgledate kot velika peščena ura. Če jo prešejkamo ali pretresemo, se dejansko vse 
energije stresajo in pretresajo. In na koncu, na različnih nivojih, se postavijo ali oblebdijo.  
 
Zato morate izhajati, da na karti se ti nivoji vidijo, kot iz, kot bi torto prerezali in vsak kos 
torte je zunanji rob, ki se naslanja na drugi del odrezane torte. 
Enako imate te prostore na tej karti. In tako so postavljene čakre. 
 
Pazite to! 
Ko zunanji rob pogledate po prerezih proti notranjosti, boste videli, da je nekje središči del 
najbolj obtežen. 
Zopet imate levo krilo, desno krilo. In vedno poglejte smer, ko se postavite na predel 
»čakre«, če se Smem tako izraziti, in pogledate na prerez te torte ali naprej zgoraj ali 
spodaj, boste točno videli, kdo vas vodi, kam vas vodi in v katero smer vas vodi. 
 
To je neka velika popotnica, kako je bilo postavljeno temeljno področje, osnove védenj, ki so 
jih poznali vsi tisti prastari, res prastari, ki še niso prehajali v čas življenja zemeljskega 
planeta. 
 
Prvobitni prebivalci so prenašali spomin in vez s srcem in Bogom Zgoraj.  
Kalkulativna energija pa se je pričela povezovati s spodnjim delom oziroma je delala vse v 
nasprotju z Božjo Zapovedjo, z Božjo Ljubeznijo ali Izvorno Energijo in se je obteževala in je 
zato nastajala usedlina. 
Tako je v neki točki, v začetnemu stanju zemeljskega vstajenja, nastajala ena miselna 
energija, ki je za njih postala sveta in so se od življenja odmikali in so se zadrževali v poljih. To 
je ta smrtnost, razkroj, beda, bolečina, skušnjava, taktika in še kaj. 
 
Ljudje, duše, živali, rastline, vse, kar je živega, kar se oprijemljajo ali se je oprijelo srca, Izvora 
ali Boga, pa je gradila popotnica Zgoraj, ker je bila vodena od Zgoraj. 
 
In tudi tedaj je nastajala in je bila Roža življenja. Ker je Roža življenja večna. Tako ste jo 
poimenovali življenjsko energijo, tako spredaj, zadaj, zgoraj, spodaj.  
Ko postavite to, središčni del tega križa na karti, dobite dejansko sprednji del in zadnji del, 
zgornji in spodnji del.  
 
V nadaljnjih delih vam Bomo razkrivali in odkrivali vse tisto, kar je očem skrito, za vsa 
znamenja, za vse popotnice. 
Ampak ne danes! Danes Smo se odločili, da Bomo združili Ogenj in Popotnico z matrico 
Vesoljnega obstoja. 
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Pazite to! 
Ogenj ali védenja, Ognjena védenja – zopet morate dati na smer telesa. In kot Smo dejali v 
pred predpredhodnemu predavanju, ali druženju ali tolmačenju, podajanju, da Bom pravilno 
sploh prevedel, da ne bodo mislili, da Nas spremljajo tisočeri radovedni obrazi tukaj med 
vami, ker, žal, nismo v dvorani. Nas pa veliko več spremlja v Naših svetovih! Ampak, 
kakorkoli že! 
 
Ko daste energijo Ognja v to celoto Popotnice, dobite povezavo Ognja, ki se poveže s 
središčno točko in dobite impulz, dobite popotnico diha in giba. 
 
Ogenj je torej ali ognjevita energija je tista, ki daje strast, ki daje temperament, ki daje 
povezavo vsegá. 
Ko jo pogledamo po tej astrologiji, bi jo dali spodaj, kot smrtnost.  
 
Zakaj pod smrtnost? Ker je tam osnova!  
Telo je bilo v prvemu ali v začetnemu položaju sežgano! Torej, smrt je prišla s požigom, z 
ognjem. To Smo vam tudi obrazlagali v začetni postavitvi same astrološke energije, starih 
védenj, ki jih dopolnjujemo. 
 
Če ognjeno energijo postavite in povežete s srčno energijo, ali s središčnim jedrom ali 
centrom, boste videli, da kroži ves čas okoli nje. To se vidi ta obronek ali kot bi naredili rob 
okoli, kot krog in se giba ta energija. Ognjena energija. 
 
Ob vseh teh prepletanjih, ki jih Bomo tudi tolmačili v različnih predelih, časih in prostorih, se 
Bomo dotikali tako vode, zraka ali vseh elementov, ki jih poznate, da boste dobivali 
prepletenost, moč in celovitost. 
 
Sem prepričan, da Smo vam dali mnogo vsegá za videti, za razumeti. Predvsem pa za sprejeti, 
kdo ste, kaj ste, zakaj ste. Zakaj ste tukaj in zdaj. Kakšna je vaša moč popotnice, bolečine in 
blagoslova. 
 
Poskušajte svoje znanje ali tisti, ki ste raziskovalci, preplesti in pričeti prepletati to KAR 
VAM PODAJAMO. 
Ponavljam in obnavljam – ne zato, da bi rušili to, kar imate ampak zato, da boste razumeli, 
da boste povezali in pričeli povezovati vse, kar sodi. Vsa védenja, vse vede na Zemlji boste 
pričeli združevati. Združevali in umestili boste v te prostore – tako astrale, duhovnost vseh 
spektrov, verovanj vseh nivojev, védenj vseh prostorov.  
In verjemite, tako boste dojeli ZAKAJ. Zakaj prav vi, zakaj ne Mi? Zakaj življenje in zakaj 
pestrost vsegá, kar imate. 
 
Za danes Bom dejal, da Bom v temu delu preprosto zaključil. Upam, da Sem vam podal veliko 
veliko popotnico kot matrico, v katero ste že nekoč vnašali vse in Bomo še nadaljevali in jo 
nadgrajevali. Boste videli, da boste razumeli življenje. Boste videli, da boste sprejemali, 
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spoštovali in cenili življenje. Predvsem pa vstajenje ali premik iz časa v drug čas. Ali pa morda 
premik iz prostora v prostor. 
 
Želim vam vse lepo in lepo, lepo pozdravljeni. 
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DRUGI DEL: VPRAŠANJA IN ODGOVORI 
 
Takole. Sedaj lahko tudi v Našemu času, Našega prostora in zavedanja tudi pričnemo. 
Najprej pa iskreno in toplo pozdravljeni. 
 
Danes Sem Jaz Tisti, kateri Bom nekako prepletal odgovore in na vsa vaša radovedna 
vprašanja poskušal podajati čim več obrazlage in postavitev, da boste dobili čim večjo širino 
in poznavanje novega kosa v eni celoti. 
Moje imenovanje je zelo preprosto le Jahve, Jahve Jahvarjunski ali Jahvet Visočanski. 
 
Morda se bodo zopet mnogi modri obregnili ob Moje imenovanje. Tako, da, prav z ljubeznijo 
Bom prisluhnil različnim tolmačenjem, pri katerih zopet vidim, da bodo nekateri izjemno 
pestri in zabavni. 
Naj vam prišepnem, da vam Bom, ne glede na to, kako vidim, da Me boste zopet umeščali, 
kam sodim, kam sodijo, kam sodi Lanjuška, vam prišepnem, da na koncu Bomo zmagoslavno 
vzdignili rokó, ne glede na Moje imenovanje. 
 
Prav prvi del je bil nekako tisti del, Jasaransa, ki je razkrival ali podajal osnovo temeljev 
prastare eterike, prastare vede, prastarih znanj in usmeritev, ki so nastajala in se podajala v 
času prvega ali prvobitnega zemeljskega življenja. Predvsem življenja tukaj in sedaj. 
To je tisto, kar je bilo v stari zgodovini, tudi v stari Atlantidi, uporabljenega, tolmačenega in 
kasneje deloma prenesenega tudi v prastaro znanje, stare egipčanske in druge kultne vede, 
ki so jo nekako oblikovali, izoblikovali in postavljali tako, da naj bi bilo za vsako stran dobro in 
modro. 
 
Morate vedeti, da vsa ta znanja, védenja vam naj dajejo temelje oziroma pripomorejo k 
razumevanju vsegá, kar vi ste in kar vi nekako prenašate. 
Ko se podajate na prvo druženje ali prvobitno druženje prvega tega odkrivanja, dela, boste 
zagotovo našli sebe, ko boste dejali: »Hm, meni je tole malo neznano!« Ampak, vidim, da se 
boste združevali v skupine in v skupinah poskušali razčlenjevati in delati. 
To pa pomeni, da boste tako, kot so v zgodovini prvobitnega in prastarega dajali maziljenja, 
postavljali in tolmačili, podajali popotnice, boste tudi vi v življenju tolmačili, razkrivali, 
prebirali, pomagali drug drugemu in raziskovali. 
 
Tako, da, vidim tudi različna razmišljanja, na katerih se bodo marsikateri spotaknili, da je to 
tematika, ki mu ni blizu. Nič bati! 
Vzemite iz vseh predavanj tisto, kar vi čutite, da je za vas. Zato pa je takšna velika pestrost 
vsegá, da boste vedeli, da boste doumeli in našli tisto, kar je za vsakega posameznika morda 
v določenemu obdobju sila pomembno. 
 
Glede na to, da je drugi del namenjen vam, vašim radovednim vprašanjem, kar izvolijo z 
besedo na površje. Jasara. 
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»Povedali ste, da skozi najboljše postavitve planetov v astrološki karti posameznik išče 
milost. Kako, poleg nje, v karto umestiti tudi svoje ime, da človek zmore v skupni postavitvi 
preseči preizkuševalce, se povezati v karo in z njo doseči Nebo?« 
 
Jasara. 
Milost je namreč moč, zmaga in vse tisto, kar mora človek v življenju, skozi katerega pluje, 
biti, živeti, se oprijeti in vsak dogodek postavljati z zavedanjem in čutenjem, da se dogodek 
izpelje tako, kot je prvotno njegova popotnica. 
 
Vedno poglejte v ime. Ime je tisto, ki razkriva oziroma, ki skriva v sebi tisto nekaj, kar je 
kot Usoda, kot popotnica. 
 
To pomeni, da, na primer, imena, ki so slovenska, prenašajo miroljubno, kot MIROSLAV, na 
primer: MIR. Mirovnik. Se pravi, v vsakemu dogodku je potrebno postaviti in najti vsebino 
ali temelj. Torej, vedno biti mirovnik med pogovori, med dogodki, ki jih ustvarja življenje. 
Oziroma, sedaj s tem zavedanjem že veste in dojamete, da so to nivoji, iz katerega se 
postavljajo popotnice oziroma preizkuševalci, usmeritelji ali prastari zgodovinski, tako verniki 
kot marsikateri drugi, se pravi tisti, ki niso v fizični materiji, a so soustvarjali in so ustvarili 
določene dogodke, vplivajo tudi na to pot. 
 
Rešitev je v temu, da najdete tisto nekaj lepega, mirovnega ali vzpodbudnega v svojemu 
imenu. Hkrati ime ali nekako nosilna energija vsegá, v sebi spravlja najlepšo postavitev. 
To najlepšo energijo v fazi, ko odprete svojo karto, najdete v življenju. In to dvoje povežete 
z zasnovno energijo.  
 
Zakaj z zasnovno energijo? 
Skozi vsa ta leta izobraževanja, podajanja znanj in tolmačenja ste dojeli, da prav zasnovna 
energija, ali zasnovnik ali tisti, ki je zadnje živeči, to pa ste vi, čisto sami, ste edini, ki 
zmorete ustvariti dogodke v balans med Nebom in Zemljo, med Zemljo ali Podzemljem. 
Med tistim, kar je Zgoraj, med tistim, kar je Spodaj. V središčni točki, kjer je življenje. 
 
Zasnovniki, takrat, kadar iščete to postavitev, je pomembno, da vedno sledite srcu.  
Ko sledite srcu razkrivajte in pregledujte, kateri deleži na kartah vas podpirajo v smeri, kot 
ga zakriva vaše ime. To je ta Popotnica, o kateri Smo govorili na predhodnemu druženju.  
 
Torej, to je tisto, kar je misija, moč in na katero se povezuje tudi Najvišja energija 
Najvišjega Stvarstva. Torej, Izvorna energija, Izvorna koda, Izvor, Ljubezen ali tista 
harmonija popolnosti, kajti zasnovnik, kot vi, kot zadnje živeči, tisto znotraj sebe se 
namreč podajate v popravljanje nečesa, kar so ustvarjali drugi.  
Zato je izjemno pomembno, da v tej energiji dobesedno, kot bi, kot bi igrali vaš monopoli, če 
si predstavljate, ko prestavljate dejansko te hišice, hotele in razne figure, tako prestavljajte in 
se poigravajte z dogodki. 
 
Vam dam en mali nasvet: 
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Da vam bo lažje, si vzemite listke ali list in na list napišite oporne točke ali tisto, kar ste 
našli kot smer. Iz imena ali potem tudi iz same karte. Tako si ustvarjajte kot bi nizali listič 
nad lističem in si postavljajte igralno karto ali življenjsko postavitev. Morda vam bo tako 
lažje. 
 
Vendar, vedno je bistvo, da MIR držite ali mirovno energijo držite skozi tisto prvobitno ime, 
tisto vsebino. 
Takrat izpolnjujete svojo zaobljubo ali popotnico. To pa je tisto, kar vas odpelje iz vašega 
življenja kot zmagovalec, da zaključujete vse, kar je bilo v življenju, vse, kar je bilo v davnini 
upepeljenih teles, ali razkrojk ali vsegá, kar je bilo telo, ali pa Zgoraj, kar so vam dajali roko 
kot Svetloba ali preizkušnja tudi iz strani Svetlobe. 
 
Za trenutek bi morda tukaj še postal. 
Ko nekako človek pomisli, da bi ga preizkušala Svetloba, vsi porinejo misel stran. Vendar, 
morate vedeti, da tudi Svetloba mnogokrat preizkuša. Vendar, ne vas, kot zasnovno 
energijo, ampak, preizkuša življenje ali bitja, ki so v programu ali v življenju. 
 
Kaj to pomeni? 
Ko Podzemlje ali Globina ali davnina teles ali bitij ali skupnost, kako naj se izrazim, ali nivoji, 
nastanejo kot klan, kot področje nekih bojevnikov, ki plužijo, da bi zasnovno ali življenje, vse 
dobili na svojo stran, so na drugi strani tisti, ki so povezani s središčno točko mirovnika in 
balansirajo, ponujajo, predlagajo in na nek način izgledajo kot preizkuševalci. Preizkuševalci 
Svetlobe. 
 
Zakaj? 
Zato, ker se znajo pogajati!  
Ampak, njihova pogajanja peljejo v odrešitve. To se dogaja na nivojih Večnega življenja ali 
vstajenja. Na koncu, saj veste, se vse združi v eno celovitost.  
In takrat zasnovnik, ko izpolne svojo misijo, izpolne svojo popotnico, zmore zapustiti 
zmagoslavno svojo rokó. 
 
Kaj to pomeni? 
To pomeni, da ko zasnovnik izpolni ali zaključi svojo popotnico, nadvlada vse, ki so Spodaj, 
si podredi ali nekako do srca spusti vse, ki so Zgoraj. Se mu položijo ali poklonijo tisti, ki so 
bili večni uporniki nasprotnikov Spodaj. Se pravi, se obrnejo pola. In takrat nastane mir, 
harmonija in večna simbioza.  
 
Zakaj? 
Ker vsi zapisi so spravljeni, spreobrnjeni, sprogramirani, preoblikovani v točno tisto misijo, 
ki jo popotnik prenaša. 
To pomeni, da niti eden zapis ne obvisi nezaključen ali neizživet v smeri ljubezni. 
 
Kaj to pomeni? 
To pomeni, da vsak trenutek, vsakega vašega časa, ki je bil morda nápak postavljen zaradi 
besede, zaradi sovraštva, zaradi česarkoli, postane ujetnik in ga imate kot popotnico. Zato se 
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v življenju zopet srečujete z igralci iz nekega obdobja, ki so nekoč nekaj ustvarili, da so vas 
spodnašali, da so vas postavili in zataknili.  
 
Le zasnovnik zmore med dvemi poli spraviti sebe skozi kot nevtralna energija.  
In takrat je konec popotovanja in se zmore takšna zasnovna energija združevati s svojo 
shrambo Zgoraj, s svojimi najlepšimi spomini, zapisi ali izživetji, ki jih je nekoč pripravil ali 
shranil Nekdo tudi za njih. In tako dobi večno življenje ali večnost nesmrtnega 
popotovanja. 
 
Vse to se skriva tudi v vaših kartah, ko nekako vidite. 
Če bi nekako spremljali tudi življenjske karte od prej in bi skozi vsako življenje zmogli 
pogledati, kaj ste naredili in kaj ste si postavili ali izborili, bi lahko, skozi te karte, videvali vaš 
napredek ali vašo zmago. 
Sem prepričan, da vsak dela po svojih najboljših močeh, da napreduje in ne nazaduje.  
Jasara. 
 
»Skozi določene astrološke postavitve se posameznik povezuje v skupinsko karmo. Kaj pa 
nam lahko poveste o družinski karmi, v katere nas povezuje priimek? In kaj slednji pomeni, 
še posebej, kadar je živalski?« 
 
Zanimivo povpraševanje! 
Morate vedeti, da vsak, tako kot Smo ga dejali, vsakega posameznika, če postavite v to 
celoto, se pravi, da se loči tako kot zgornji del, življenjski del in spodnji del, kot da najdete 
najnižje in najvišje točke, hkrati kot levo in desno stran in če vsaka oseba postane takšna 
velika kara in se pretoči ali dotakne drug drugega, nastaja ta Roža življenja ali večna 
energija.  
 
To pomeni, da moška polovica, ki jo nosite v sebi, postane lahko filter ali pa je soustvarjena 
iz strani nekoga, ki je bil v rodbini nekoč moški. 
Moška energija na sebe vleče, veže vse tisto, kar je po moški strani. 
Tako, kot Smo dejali, na levo stran, na levo dlan bi lahko vpeli očeta. In to pomeni karma 
očeta in otroka ali potomca. 
 
Če na desno dlan vpnemo mater po enaki točki pomeni, da se njihova energija steka na 
žensko polovico ali na ženski del, ki ga nosi telo posameznika ali tistega radovedneža, ki 
raziskuje neko življenje ali to popotnico. 
 
Morate vedeti, da se energije pretakajo.  
 
Zakaj? 
Kadar starejši potomci ali predniki niso zmogli ali bili sposobni, pripravljeni ali karkoli 
preoblikovati določene dogodke, spomine, spremeniti svoj karakter, spremeniti svoj 
pogled na življenje, se vedno znova obtežujejo in so vedno bolj v enakih vzorcih iz življenja 
v življenje. Zato so nekateri tako močno karakterno postavljeni in udarni že kot otroci. 
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To govori o tem, da ko se posameznik ne zmore več vzdigniti in se vedno znova iz življenja 
v življenje vrti v istih kolesih, prične toniti ali nazadovati.  
Takrat se dobesedno pretoči energija na nekoga nevtralnega – ali na potomca, ki je lahko kot 
na primer: oče in sin, ali pa oče in vnuk, ali pa pravnuk ali še kaj drugega. Torej, vedno znova 
gre na najšibkejši člen, na najmlajšo energijo. 
 
Mnogi bodo dejali, da je to krivično! 
Jaz pa Bom dejal – edino tako je pravično, ker le na mladih svet stoji. Mlajša energija se 
vedno znova izbori svojo energijo pod svobodnim soncem. Te svobodne energije ali 
svobodni strukturni deli nimajo nikoli več takšne moči kot tisti ustvarjalci ali kreatorji. 
In zato je ta skupinska karma ali družinska karma. 
 
Kadar posameznik, ki je zašel s poti oziroma se ni pripravljen spreminjati in zaradi 
nenehnih ponavljajočih se dogodkov iz enega, drugega, desetega v stoto življenje, sam 
sebe tako močno obteži, lahko spolzne celo iz življenja in ne dobiva več priložnosti za 
ponovno življenje, kaj šele za kasnejše vstajenje. 
To pomeni, da točno takšni posamezniki začnejo ostajati ali zaostajati in niso več v fizičnemu 
življenju, ampak sodijo že v svetove, čase in prostore tistih, ki preizkušajo ali iz svetov, ki so 
nekako že vezani na telo, ali, ki so upepeljeni ali tako ali drugače postavljeni v razkroju. 
Zato Mi lahko, ali vi ali kdorkoli drugi, zmore na sebe pritegniti karto, usedlino, popotnico 
ali kar koli iz smeri teh prednikov. Zato se mnogokrat kdo od mlajših ujezi in dejansko vidi, 
da so mu naložili bremena, ki ne sodijo v njega, na njega in jih ni ustvaril sam. 
 
Če ste pozorna tudi sama, tudi vi velikokrat opazite, da so dogodki ali obtežitve, ki nikamor 
ne sodijo v tisto, kar bi bilo vaše. In prav nagonsko veste, da je to nekaj, kar je od drugod in 
da ste znotraj postavljena kot ujeta energija. 
Takrat samo pomislite, iz katere strani predništva to prehaja in boste lahko prav po nivojih 
zaznali, iz katerega kolena ali nivoja, temu pravite kot koleno, v vaših besednih izrazih – 
uporabljamo, pač, tisto, kar vam je najbližje, dejansko lahko vidite, iz katere veje vi na sebe 
prevzemate to postavitev. In ste kot ujetniki v nekemu ciklusu. 
 
Tako kot vidim, da ste tudi sama že opazila, da je mnogokrat potem vaš odziv tako kot, da 
ste šokirana, kot da se ne znajdete. 
To je prvi trenutek, v kateremu samo opazite, da nekaj ni vaše. Zato morate ostati v miru, 
harmoniji in zavedanju, da ste samo opazovalec.  
 
Z opazovanjem vi postajate njim vzgled in se vaša energija ne znižuje, ampak zvišuje. Kajti 
vi ostajate v zasnovni strukturi te Svetlobe, ki je prvobitna in podana od Izvora.   
Takrat oddajate iz sebe mir, zavedanje, sprejemanje, sočutje, potrpljenje in vse, kar 
posameznik je zmožen po tej liniji dati. 
 
Takrat vi dejansko zmorete sebe odpeti iz skupinske karme ali iz družinske karme. 
Družinske karme se, tako kot tudi vidim, da ste opazila, prenašajo tudi po priimkih. 
Priimki so namreč tisto nekaj, kar prenaša zapis, ali rodbine ali zgodovine. 
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Mnogi imajo različne priimke, ki so jih skozi zgodovino prenašali, preoblikovali, preimenovali, 
malce dodajali, ali tako ali drugače se stekali skozi njih. 
V priimkih namreč najdete največ moči družinske karme. Zato poskušajte PRIIMKE 
dejansko postavljati malo drugače. To bi bilo dobro, če bi kdaj nekako odprli prav tematiko 
o PRIIMKIH, ker bi tako dobili drugo vejo obtežitev, ki pa se vedno znova veže na življenje ali 
pa na tisti nivo spodaj kot telesa. 
 
Usedline se namreč skrivajo prav v nižinskih delih in so povezava s priimki. 
 
Bodite pozorni! 
Različni priimki, tudi tisti, ki so živalski ali imajo izpeljanko na živali, običajno razkrivajo 
karakter živalske vrste. In ta karakter se skriva znotraj priimka družine ali rodbine. 
 
Ko vi izluščite to postavitev ali to moč, točno vidite specifiko posameznih ljudi ali igralcev, ki 
nosijo svojo misijo, ki jo morajo, ali popraviti ali pa nadgraditi, glede na to, kaj se skriva v teh 
nekakšnih imenovanjih.  
Tako, da, malce poigravanja. Boste videli, boste naredili izjemno dobro izpeljanko ali 
postavitev. 
 
Jasara. Izvolijo. 
 
»Kaj nam lahko poveste o pomenu in vlogi daritev sončne energije? In kaj svetujete v 
primeru, ko posameznik niha in ima dvome pri sprejemanju odločitev?« 
 
Vsekakor, morate vedeti, da daritve, ki Smo jih danes podarjevali oziroma se še pretakajo in 
se stekajo kot darovanje, je vezano prav na specifiko te Sončne energije ali Izvora znotraj 
vašega popotovanja ali znotraj vašega življenja. Torej v središču, kot vaše življenjske karte. Ta 
pa je namenjena dejansko energiji izključno le zasnovniku znotraj vas samih. 
 
To ni vezano na dušo. To ni vezano na telo. To ni vezano na nič, kar je od Zgoraj ali tisto, kar 
Smo opevali po teh kartah ali po svetu Spodaj. 
Ta energija se veže izključno na zasnovnika, da bo dobil možnost Svetlobe, biti Luč in 
zmagovalec na tej prečudoviti poti, ki jo imate tukaj in sedaj. 
Ta energija daritev se steka samo na zadnje živečega. Ne na celovitost drugih prepletenih, 
ampak izključno samo na zadnjega živečega. 
 
Kako jo boste zaznavali? 
Zaznavali jo boste kot toplo, prijetno energijo znotraj v zasnovniku, v njegovemu srcu. In 
velikokrat boste zaznali kot, da zaprasketa, kot kristalna energija. In ko prične oddajati 
svetlobo, se ta svetloba razliva po zasnovnemu telesu, gre skozi čakro ali energijo telesa 
navzven.  
Zato vam bodo drugi ljudje sledili nagonsko in ne bodo vedeli zakaj. Ker jim boste 
dobesedno kazali svetlobo, luč, moč, pravičnost, resničnost – se pravi, tisto nekaj, kar je v 
Izvoru tudi sam Bog.  
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Vedno bodo ljudje se po čutu vpenjali na to, ker se bodo energije čaker povezale 
medsebojno. Ampak tistih, ki so še nekako povezani z dušo, s srcem, z Lučjo, s Svetlobo in ne 
nekako predani Temi ali globini tega sodobnega sistema. 
 
Kot ste še nekako povprašala ali pomislila nekako na vašo energijo, kako se počutite, bi Jaz 
dejal, da poskušajte večkrat v svojemu telesu, da boste našli svojo povezanost, se povezovati 
z zasnovnikom. 
Kadar imate za sebe, v sebi dvome, strah, nihanja, je to samo zato, ker niste povezani sama s 
seboj in ste predvsem v polju spodaj, teles, ki so bila davninska. Tam vas premikajo in 
prestavljajo ali obtežujejo te energije iz davnine in ne sedanjost. 
V davninskemu toku telesa ali zapisov imate namreč bitja, ki vas vedno znova dajejo v 
dvome, v razmišljanja, ali je prav ali narobe? Ampak, to je tisti drugi delež, ki ne pripada vam. 
 
In dokler vi v sebi ne boste dojela, da je nekaj pridobljenega, kar so vam dali kot popotnico 
globina, življenja spodaj, se pravi, po tej karti, kot Smo jo opevali, boste vedno znova bili v 
temu zlivanju z njimi in zato boste imeli takšna nihanja. 
 
Šele, ko boste povezani z zasnovno energijo, s srcem, boste povezani z Instinktom, ste 
povezani s svetom Zgoraj, s svojim vodstvom, ki vas vodi navzdol, boste vedno znova, brez 
razmišljanja, brez dvomov naredili impulzivno, nagonsko. In to je tisto, kar je za vas najbolj 
prav. Pomagajte si s tem. 
Kar izvolijo. Povprašajte naprej. 
 
»Katero ime naj posameznik postavi v središčno točko na astrološki karti v primeru, ko je 
tisto, ki ga uporablja sedaj, različno od imenovanja, ki mu je bilo podano ob rojstvu?« 
 
Morate vedeti, da prvobitno ime je tisto prvobitno, ki ste ga dobili kot za popotnico 
rodbine, kot za popotnico nečesa, kar je vaša osnova. 
Tisto, iz tistega izluščite zopet dobro, slaba, se pravi, izluščite tisto popotnico, ki vam je bila 
podana.  
 
Delajte rebuse. Iščite izpeljanke. Naj vas ne zmoti, če imate krajša imena. Povežite jih z 
daljšimi imeni, boste dobili tudi celoto vaše davnine. Tako boste nekako lažje našli svoj mir 
in svojo popotnico.  
Na to dajte novo ime, ki ste si ga nadeli, ali po numerologiji ali po občutku, po intuiciji, se 
pravi, in iz tega izpeljite novo misijo.  
 
Nato ta dva, ta dva imena združite, kot bi dejali popotnico iz enega, prvega in popotnico iz 
drugega in jo dajte po liniji vsega, kar se skriva v imenu najboljšega zgoraj in nizajte po teži 
spodaj. 
Tako boste dobili zopet steber ali kanal. Tako boste videli, kako ste sebe razbremenili, ampak 
vse skupaj močno prepletli. 
 
Ko boste pogledali dve osnovi, dve mirovni energiji, boste dojeli, da je res velika vaša 
popotnica. 
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In s spremembo imenovanja, ko najdete svoj mir, veste, da ste naredili najboljše od 
najboljšega in ste tudi povezani sami s seboj. Tako, da, to je dobro! 
 
»Nekateri posamezniki so skozi lastno izkustvo imeli uvid, da so na Roži življenja križišča, ki 
so obdana s spoštovanjem in hvaležnostjo. To pomeni, da sta dva občutka pogoj za 
naslednjo življenje, pri čemer je osnova Rože življenja Ljubezen. Čeprav se človek tega 
zaveda, pa se glede na izkušnje v posamezniku poraja vprašanje, ali obstaja tudi stanja 
onkraj Ljubezni? Kaj nam lahko poveste o tem? 
 
Izjemno dobro razmišljanje in zelo veliko Sem opazil dobrega in pozitivnega razmišljanja. 
Res je, da v teh križiščih ali stičiščih je točno osnova Ljubezen. To pomeni, da ko v 
ljubečnosti naredite dogodek, ga preoblikujete, ga osvobodite in je to vaša zmaga. 
  
In zaradi takšnih križišč ali stičišč, kjer se ujame v tej Roži življenja določen zapis, ne 
morete iti naprej, ker se vrtite toliko časa na temu križišču ali točki, da dojamete, razumete 
in speljete dogodek v ljubečnosti naprej – brez zamer, brez sovraštva, brez obtežitve, z 
odpuščanjem, z milostjo in razumevanjem. To je nekako Ljubezen. 
 
In zelo dobro ste opevali, kako se nekako vidijo ta križišča, ali stičišča ali ta vračanja nazaj. 
Zelo dobro in vidim, da so vas mnogi zelo lepo razumeli. 
 
Po drugi strani pa – stanj je veliko. Najmočnejša energija je energija Ljubezni. Zakaj? 
Ker iz tegá se je takrat, iz strani Ljubezni, pričelo prvič ustvarjati.  
 
Stanja onkraj meja, kot ste jih imenovali, pa je stanje ali tisto nekaj, predno se je nekako 
stkala ali zlila Energija za kreatorstvo, pa je stanje prostora, stanje časa. Časi in prostori se 
lahko združijo in premikajo. Se pravi, stanje popolne harmonije ali kapljevine, ki se steka, 
ohlaja, pregreva. Teh je kar nekaj!  
Ampak, od tam zelo malo človek sploh jemlje, ker jemlje samo iz tistega največ, kar je bil kot 
kreator ali iz Kreatorjeve roke. Iz tistega ali od tedaj, ko je bila ustvarjena prva misel in 
Energij, je bila ustvarjena ali vdahnjena Ljubezen, da se je Energija premaknila, obudila in 
samostojno zagibala. Od tam dalje je Energija, ki je pomembna za vsako bitje, za vsako 
življenje, za vsakega popotnika.  
 
Druga stanja niti niso toliko pomembna, ker, če posameznik, ki se kasneje potem s tako 
Energijo reinkarnira, ustvarja življenje, ustvarja dogodke, na primer, spravlja v prostor časa, 
pomeni, da lahko obtiči v določenemu času in življenje teče mimo. Na nek način dokaj 
riskantno, dokaj nevarno! 
Ampak, zaradi takšnega stanja se morajo mnogi reinkarnirati nazaj, ker so izgubili in niso 
izživeli dogodkov v dogovorjenemu roku. 
 
Če posameznik, na primer, vstopi v nični prostor, tam lahko vegetira. Tja običajno vstopajo 
tisti, ki padajo v komo, ali v težko stanje ali pa so nekako ujeti še na fizično telo. In zato so 
v prostoru, ki je spokojen, ki je miren, ki je nekako svetel in v kateremu je tudi tišina. V 
kateremu je tišina! 
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Tišina je zopet stanje zavedanja nečesa drugega. To je hrana za energijo. Tišina je hrana za 
energijo. 
 
Zakaj hrana za energijo? 
Ker počiva, ker miruje in raste. 
 
Če tišini vstavite zvok, prične sebe premikati, gibati in ustvarja drugačno obliko. Zato 
nastajajo preobleke.  
Takrat govorimo ali govorijo predvsem o temu, da se spreminja telesna struktura 
posameznika. 
 
Če zvoku dodate odmev, nekaj, kar gre kot po tuljavah kot dum dum, lahko ustvarjate 
prostore.  
 
Tega je ogromno. Ampak, to skorajda za posameznika, za njegovo življenje ni pomembno. 
Pomembni so zapisi. Pomembna je morda tišina in mir. Ker to tišino in ta mir pa potrebuje 
telo zato, da spi. 
Se pravi, telesna struktura se na nek način potaplja v to tišino, da počiva in se hrani in raste 
ta energija. 
 
Donenje, kot Smo ga imenovali ali opevali kot neki ritem, je tudi vaše srce, ki je v temu 
zvoku dodal svojo globino. In ta prihaja iz strani življenja. 
Če bi pogledali, bi videli, da tako tišina kot zvok, kot svetloba, kot ljubezen so kot polni 
prostori, kot polna energija, ki je sama sebi zadostna in pleše svoje, svoj ritem. V svojemu 
gibanju se ustvarja, prepleta in je samo stanje, da je. 
 
O tem bi lahko še mnogo opeval. Ampak mislim, da sem vam nekako v eni drobtinici 
zagotovo razčlenil ali obrazložil tudi druga stanja. 
 
Kar izvolijo. Povprašajte naprej.  
Jasara. 
 
»Ali je z zajemanjem celovitosti plasti življenj posameznika na astrološki karti, kot ste ga 
razkrivali, povezana tudi risba Leonarda da Vinceja, na kateri je človeka vrisal v krog?« 
 
Da! Točno to. Tudi on je risal to povezavo, ker je imel zavedanje te večnosti in te 
prepletenosti. Ampak, težava v vsemu temu je, da so znanja medsebojno ločevali.  
To je tako, kot bi dejal, Bom dal za primerjavo, pa ne vzemite, da koga žalim ali želim koga 
užaliti ali kaj takega. Nobenega zdravnika, ampak izpostavil Bom zdravnike. 
 
Poglejte. Imate celostno telo in vsak zdravnik bi se moral nekako celostno poglabljati v 
celoto telesa. Razumem, da je znanja veliko ali stanjev veliko. Da so nekateri specialisti ali so 
se specializirali za srce, drugi za možgan, drugi za kaj drugega, za takšne ali drugačne bolezni. 
Ali organe nekako ločili po strukturah in jih medsebojno postavili narazen. 
Žal, vas moram opomniti, da so vas tako samo razčlenili. 
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Morali bi se v osnovi vsi dotikati vsegá. Tako kot vsak zdravnik bi moral poznati večinoma 
celovitost. Ampak, sistem so postavili tako, da so vse razrezali in so vas potem preusmerjali 
na koščke ali deleže. In tako so se ustvarili specialisti. 
 
V zgodovini tega ni bilo. Zakaj? 
Zato, ker se je vsak zdravnik povezoval s posameznikom. Tako zelo preprosto! 
Kaj vi mislite, ko so se ljudje borili in je bilo mnogo mnogo bolezni, mnogo zlomov, mnogo 
škode – zdravilec je prišel, se povezal s posameznikom, SE POVEZAL Z DUŠO, se povezal z 
dušo, se povezal s čakrami. Je postal enostno ene celote – mentala, čutenja, eteričnega 
telesa in vsegá. In v sebi je začutil točno, kje je kaj narobe, kje je izvor. Zato je zmogel 
zdraviti, ker je našel izvor.  
 
Pri vas, v sodobnosti, pa dejansko izvor iščete tako, da se običajno prestavlja iz zdravnika v 
zdravnika, ker je to sistem. Sistem pomeni, da imate mnogo glav, ki je zaposlenih in iščejo in 
prestavljajo in kljub temú, da so mnogi zdravniki v širokemu znanju, so zaradi dogovorov 
postavljeni tako, da ne smejo posegati v drugo stanje ali nekako pogledati na področje 
drugega zdravnika, pa čeprav vedó točno kaj in kako. KER SO POPREDALČKANI. In vsak 
predalček ima nekoga, ki je usposobljen za neko analizo, za neko popravilo. Po drugi strani 
pa kup ljudi, da vodi to analizo. In tako sistem živi. 
 
Z novim sistemom, ki ga bodo zrušili in ga zaključujejo, ne bodo imeli več sistemskih 
prostorov, ne bodo imeli več ljudi v sistemskih prostorih, ker jih več ne bo!  
Ampak, bodo imeli računalniški program, ki bo tako kot navidezno v zgodovini ta vedež ali 
zdravilec, zmogel sebe povezati s posameznikom in mu je takrat duša pokazala kje, kaj in 
zakaj in je zmorel odpreti točno tam in zakrpati točno tam in najti vzrok točno tam, kjer je 
tudi bil. 
 
Tukaj pa vam bodo zapakirali, da vas bodo počipirali in vas skozi program peljali na 
računalniški program, kjer bodo videli, kje kaj je narobe.  
Si predstavljate, da boste robot? Pa ne boste, ker do tja sploh ne boste prišli! 
Ampak, tisti navidezni srečniki, ki bodo dejali, da to je dobro, ker me bodo pokrpali, je 
največja norost, da sploh pomislijo na kaj takega! Ker, če bi izključili vse faktorje, ki so 
povzročili težavo, jo ne bi niti zmogli preoblikovati. Ampak, saj veste, računalniki imajo gumb 
vklop in izklop. To bi morala biti prva in edina modra odločitev za poseg v svoje telo! 
 
Tako, da, Jaz bi svetoval, da pričnete v smeri gledanja povezave duše in srca. 
In nekateri stari vedniki, kako naj jih sploh imenujem, ko imate premalo izrazov?, so tudi 
slikali, ustvarjali in podajali skozi sliko celoto – tako vesolja, telesa, življenja, čuta, Rože 
življenja in vsegá. 
 
Zakaj so slikali? 
Zato, da so skrili in zakrili pred ljudmi, ki so bili ozko usmerjeni in bi ugonobili. Tako, da, tudi 
njegove slike bi morali gledati iz drugačnega zornega kota in morda z drugim zavedanjem.  
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In če bi slike prepogibali, če bi jih razpolagali in nekako prepogibali tako kot telo, kot 
prostore časa in zavedanja, kot Smo vas vsa leta nekako vodili, bodite pozorni!, boste našli 
vse tisto, kar je on zakril. 
 
Skozi naša predavanja desetih, dvajsetih let in še mnogo več, znanja in tolmačenja, ki Smo 
vam ga podajali, boste lahko skozi to na vsaki njegovi sliki tudi našli tisto nekaj, kar je on skril. 
Tudi zasnovnika skriva znotraj v samih slikah. Tudi moč Boga slika v svojih slikah. 
In vse te povezave o prebujanju Sanjskega duha, o ženski, o moški polovici, o vsem tem, 
prostorih znotraj, ki jih lahko kot telo prepognete, kot dušo, ki jo dvignete in obrnete. In vsa 
ta znanja jih boste našli v marsikaterih starih slikah, kjer so bila znanja skrita in zakrita za 
tiste, ki so mislili, da so sistem, da so glave in so tako čistili in počistili vse in vsakogar, ki je 
kakorkoli razmišljal in mislil po svoje. 
 
Tako, da ne Bom predolg v odgovarjanju, kar izvolijo, povprašajte naprej. 
 
»Kakšna popotnica se skriva v imenu ROMANA?« 
 
V vašemu imenu se skriva RIM, se skriva obdobje Rima ali rimskega imperija. Skriva se –
OM, kot zvok miru. Torej, v najbolj divjemu obdobju, v kateremu ste ali v kateremu se 
nahajate, morate oddajati mir. 
To pomeni, da boste vse v temu postavitvenemu delu dejansko v življenju ljudi umirjali ali da 
je vaša popotnica umiriti, pomiriti, stabilizirati in povezati. 
 
Hkrati imate –NA. Pomeni nadgrajevanje, raziskovanje ali podarjanje nekomu: »Na!« 
Podarite. Usmerite. 
 
Mnogo takšnih izpeljank iščite in premikajte, premečite in povezujte. 
In ko boste dejansko delali takšne rebuse in izpeljanke, boste dobili celotno postavitev.  
O teh postavitvah Smo govorili prav na Popotnici, predavanje Popotnica, tako da, zagotovo 
boste še mnogo vsega ujeli iz tega druženja. 
Kar izvolijo. 
 
»Ali bodo tisti, ki se bodo odločali za premik iz Zemlje prepeljani ali bodo morali iti skozi 
fizično smrt?« 
 
Morate vedeti, da Naša misija je, prenesti čim več fizičnih teles. To pomeni ljudi v celosti, v 
celoti. Zato Smo prehajali in bili nekako v tej postavitvi res masovno odprti z maso plovil, ker 
želimo odpeljati materije. Hkrati pa praznimo in Smo izpraznili tudi nekaj ljudi, 
posameznikov, ki so že nekako prehajajoči bili pred določen čas, ampak to je proces. 
 
Vsi tisti, ki sledijo Nam ali Gospodovi Besedi, kot jo Lanjuška rada opeva, je premalo, da 
samo sledite in poslušate. Čutiti! Ko človek začuti, se poveže. Se poveže in prične živeti. 
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Morate vedeti da, tako kot vera ali religija, ki dopušča in ljudje v tej religiji delajo tudi umore, 
uboje in še marsikaj, fizična nasilja, zlorabe takšne in drugačne. Ni dovolj, da pridete v cerkev 
in se pomolite, zmolite nekaj Očenašev in ste oprani grehov in živite dalje. Ne!  
Pomembno je, da se pokesate, da se zavedate. Ko se zavedate, pričnete spreminjati. 
Pričnete polzeti po dogodku nazaj in v novi priložnosti več ne ponovite in dogodek 
spremenite. 
 
Naša misija Našega večletnega popotovanja je bila tukaj VAS naučiti čutiti in se povezati 
sami s seboj.  
Velika večina, ki ste ostali Nam zvesti, ste tisti, ki boste prehajali. Zakaj?  
Ker ste dojeli, zakaj Nas poslušate, zakaj Nam sledite. 
Ampak, bodo pa tudi posamezniki, ker vidim, ker vem, ker Smo prišli iz predčasja  nazaj v vaš 
čas, da se bodo mnogi navidezno žrtvovali, ker bodo hoteli obdržati, ali sobivati ali poskrbeti 
za sorodnike, znance, prijatelje ali koga drugega. Ker bodo mislili, da jih še vedno oni bolj 
potrebujejo.  
To je stanje miselnosti! 
 
Pri Nas pa bo potrebno čutenje. Ali se spomnete, več let nazaj, deset let nazaj, ko Smo vam 
pričeli govoriti: »Pričnite poslušati sebe, ker le tako boste bili povezani z Instinktom, 
čutom, boste vedeli, kaj ste. In ko pride čas pobiranja, pristopanja, boste dejansko 
zmagoslavno vzdignili rokó, ker boste začutili, da je to tisto, po čemer vi HREPENITE, si 
ŽELITE in to tudi dobite.« 
 
In ne glede na to, kaj vam bo pokazanega, boste vi hrepeneli in sprejeli. In ti bodo šli! 
 
Tisti, ki se bodo zataknili v kalkuliranje, v razmišljanje, v tisto, kjer bodo tehtali, ali bo tam 
bolje ali bolj donosno tam ali tukaj, niso primerni za Nas. Se oni ali tisti se ne bodo odločali, 
da bi prestopili in šli dalje.  
 
Zelo preprosto! 
Ker Mi jim Bomo ponudili najslabše od najslabšega, kar pomeni, da če so ljudje zelo 
materialistični, jim Bomo ponudili samo svobodo. Življenje pod svobodnim soncem. Da 
vidimo, če je res človek pripravljen na to?! 
Šele v kasnejšemu procesu vam Bomo pokazali lepše. In če človek šele tedaj odreagira, že 
vemó, da ni pravi za Nas, ampak je za program preoblikovanja in spametovanja.  
Ko se bo človek popolnoma odmaknil od tegá, da želi zapustiti pregledno točko, vam Bomo 
pokazali najlepše, tisto, kar bi lahko dobil, če bi sledil srcu in duši. 
 
Mi ne želimo ljudi s kalkulacijo, tehtanjem, izsiljevanjem, da bi Nas izsiljevali, da oni hočejo 
imeti premoženje, da oni hočejo imeti moč vladarstva, da oni hočejo imeti nekaj, kar jim 
daje titule. To govori o nezrelosti duše. To govori o sistemu, da je takšen človek sistemski. 
Ampak, kljub vsemú, se bodo nekateri, zaradi predhodnih pogovorov in razmišljanja, 
odločali, da bodo šli. Ampak, takšni ljudje bodo na Naše svetove prišli z namenom, kakršnega 
si bodo oni ustvarili. In takšni ljudje bodo tam MORALI ITI SKOZI PROCES SESTAVLJANJA IN 
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PREOBLIKOVANJA. Ker Naši svetovi živijo samo in izključno na simbiozi. Ne na sovraštvu! 
Ampak na simbiozi. 
 
To ne pomeni, da Bomo takšne ljudi dali v šolo, jih zaprli za nekaj ur na dan, da se bodo 
nekako učili. Nikakor ne!  
Dali jih Bomo v življenje. V situacije, ki jih oni ne poznajo, ki jih oni ne marajo. Dali jih 
Bomo med bitja, ki jih oni ne marajo in ne sprejemajo. 
Če bodo obsojevalni, jih Bomo dali prav tja, da bodo lahko 24 ur obsojali in obsojali, dokler 
se ne bodo zavedali, zaustavili, se za korak odmaknili in bili pripravljeni dojeti, da je nekaj 
narobe z njimi. Takrat bodo stopili v bran tistim, ki so jih obsojali. In tako, korak po koraku, 
jih Bomo spreminjali, dokler bodo imeli svoje življenje. 
 
Pazite to! 
Dokler bodo imeli svoje življenje! 
 
Ljudje, ki se bodo pretočili in šli z Nami in ne bodo nič pripravljeni narediti, bodo pričeli 
starikati in bodo v normalnemu procesu kot tukaj na Zemlji. 
Ljudje, ki se bodo pričeli ozaveščati, da ne delajo prav, da bodo DOJELI, da so potrebni 
sprememb, pa se bodo pričeli pomlajevati in regenerirati.  
 
In prav ta ključ tega programa bo mnoge spravil na kolena, da se bodo pričeli ozirati vase, 
postavljati zase in pričeti jesti iz roke večne mladosti.  
 
Če boste dobro pogledali, ste že zagotovo opazili – večna mladost je tisto nekaj, kjer je 
celica obnovljena, kjer je energija obnovljena, kjer raste, kjer kipi, kjer se kar deli. 
To govori o dejstvu, da je samo takšna energija večna in nesmrtna. 
 
Pri vas na Zemlji pa ne delate tako, ampak rajši posegate po substancah adrenokoka ali 
droge, ali česar koli drugega, ki navidezno daje mladost. V resnici pa ubijate nekoga, da se iz 
njega nahranite. 
Torej, tisti, ki vedó, kako se navidezno pomladiti, se ne pomlajujejo, ampak delajo mnogo 
več, na kar pa ne Bom šel. Takšnih ljudi sploh ne Bomo spraševali. 
 
Ljudje, ki zavestno jemljejo nekaj, zaradi česar je bil nekdo usmrčen v strašnih mukah, ne 
mislite, da jih Bomo sploh povabili na vpogled. 
Lahko, da bodo nekateri posamezniki si kar drznili vstopiti, pa jim Bomo pokazali! Ampak, 
tako kot jim Bomo pokazali, jim Bomo pokazali tudi drugo stran, da preprosto ne morejo 
stopiti z Nami. Ne Bomo jim dovolili, da bodo šli z Nami! Niti, če se bodo pripravljeni 
preoblikovati, ker so sokrivi za množične uboje. 
 
In ravno zaradi tegá, ker Smo nedolgo tegá dejali, da satanistov ali tistih, ki so okultni, temni 
in delajo odvzeme življenja, ne Bomo dali ponudbe ali jih ne Bomo nikakor povabili 
medsebojno, Smo ali je Lanjuška doživela velik udar vsegá, kot plaz gneva in selekcije.  
Ampak, kaj bi takšni delali med Nami? Ne rabimo jih! Nismo niti pripravljeni jim dajati 
priložnosti, ker že tukaj na Zemlji so zrušili in pripeljali do sem, kjer ste danes, tukaj, da ste. 
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Jaz Bom dejal takole: 
V svojemu življenju bodite zvesti svojemu srcu. Sledite svoji ljubezni. Bodite tisto nekaj, po 
čemer hrepenite. Pa četudi se vam posmehuje ves svet, bodite zvesti in vdani svojemu 
verovanju, svojemu prepričanju, SVOJI veri, SVOJEMU tolmačenju, če se s tem čutite 
enostno ene celovitosti. 
 
Opazujte svet okoli sebe, ker ste tik pred odprtjem – odprtjem časa in prostora. Opazujte 
zavestno. Nebo ni več daleč nad vami, ampak je zaprto nebo, prepleteno z nečem in 
ustvarja Nebo in je čisto nad vami. 
 
Horizont. Opazujte horizont. Ni več ravne linije, ampak okoli posameznega kraja nastaja 
krog, kot jajčasta oblika. 
 
Pomislite in opazujte! Navidezni oblaki? Modrost vam da, oblaki so bili v mladosti. Sedaj se v 
oblakih nekaj skriva. 
 
Bodite pozorni! 
Oblaki imajo izrezane podobe. To ni hologram. To so ladje, ki sevajo iz sebe in ohlajajo in 
dajejo soparo. 
Oblaki, ki niso oblaki, so sparkirani nad vodnimi gladinami, čisto nad tlemi. Dragi moji, 
oblaki so bili vedno zgoraj! Uporabite preprosto otroško logiko. 
 
Opazujte oblake, ki so sparkirani in nizani drug ob drugem. Boste videli steklovino. 
In ko se boste povezovali in gledali, boste videli tudi Bitja, ki se vidijo čisto lepo. Ampak, so 
še v fazi, kjer se nabirajo podatki o vas, o vsem, kar je živega. 
To je velik program, velika procedura, na katerega in s kateremu se boste v zelo kratkemu 
času tudi fizično dotaknili ali pa se vas Bomo dotaknili prav Mi, čisto Sami. 
 
Ne rabite ničesar – samo opazujte, sprejemajte in spremljajte.  
 
In ostanite NEPIČENI! Ne sprejemajte ničesar, kar ugonablja vaše telo! 
Luciferjada je energija ali zapis, ki je v cepivu, ki vam govori že sama beseda vsem. Duša 
pripada Luciferju. Ne sprejemajte ničesar, kar bi ugonobilo, ulovilo vas v večnosti. 
 
In NIKAKOR, ponižno vas prosim, ne žrtvujte svojih otrok spodnjemu svetu, ker niso vaši, 
ampak so samo vam odposlani. Mnogi boste svoje deleže poslali navzdol. S tem pa boste 
zaprli sebi možnost prehoda, ker ste morilci. 
GENOCID ali tisto, kar je znotraj v cepivu, ki ni cepivo, ampak GENOCID. Genocid govori o 
umoru, o čistki. Prevedite si tujke, dragi moji! 
 
Ne dajajte svojih otrok sistemu zlobe in hudobe, da ne boste tik pred koncem objokovali, 
ker bodo naprej šli lahko samo tisti, ki so vam dali življenje. 
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Pazite, na koga kažete s prstom, da ga boste pičili proti bolezni, ki je kot virus, ki ga zmorete 
prestopiti. V piku pa je nekaj, kar NIKAKOR ne boste zmogli prestopiti.  
Zato preverite. Bodite budni in ne sprejemati tistega, kar vam množično reklamirajo in 
množično ponujajo. 
 
Izberite življenje, dragi moji. 
Rodili ste se. Vdahnili ste. Živite življenje in pojdite skozi življenje. To je vaša zmaga. 
 
In bodite pozorni! 
Nikoli niste sami! V Večnosti ste vedno prepleteni z Nami. 
 
Želim vam vse lepo in lepo, lepo pozdravljeni. 
 
 
 
 


