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KARMA IN USODA 
Vodi: gdč. Lana Praner z Gospodi, Videm/Udine, 20. decembra 2019 
Simultano prevajanje v italijanski jezik: ga. Nataša Vitez - Gioia 
 
Najprej lepo in toplo pozdravljeni prav vsi, ki ste se zbrali v tako ljubkemu številu prav v 
fizičnemu življenju ali na fizični strani. 
 
Danes je Meni pripadala ta čast oziroma so Mi jo nekako kar postavili, da Bom nekako vodil, 
usmerjal, sodeloval in podajal Naše znanje, Naše Védenja in Naše Modrosti. 
Še posebna čast Mi je danes sodelovati v tuji deželi, kar je za Mene, v Našemu stvarstvu 
prvikrat. 
 

Predvsem Moje imenovanje, v Našemu Ozvezdnemu času, je predvsem 
le Oče Vnebovzetovstva, Vnebovzetja ali le Oče.  
To je vse, kar bi nekako prenašal med vas. 
 
 
 

 
Čim bolj Bomo danes poskušali nekako razlivati in rahljati Našo energijo, da ne bo 
premogočna za vse tiste, ki ste prvikrat med Nami, pred Nami, pod Nami, kakorkoli že 
opevamo. 
In da ne Bom predolg v Našem uvodu, Bom kar pričel z najbolj čuječo tematiko ali popolno 
čarobno tematiko, kakorkoli boste prevedli, boste prav prevedli, da nekako prenesem 
Izvorno Besedo prav do vas. 
 
NAJPREJ JE BIL IZVOR 
 
Najprej je bil Izvor.  
Izvor, ki je Sam Sebe iz Energije postavil, sestavil in ukrojil. Popolna čarovnija, ko iz nič 
nastane Energija. 
Bila je misel. Bila je želja. Bila je Energija hrepenenja.  
 
In tako je nastala Energija kreativnosti, ki je kasneje sebe vedno bolj energetsko 
postavljala in sestavljala.  
Energija se je pričela vrtinčiti, ker se je pričela gibati. Gibajoča se Energija je ustvarjala 
prostor ali omejeno Energijo vakuuma. Zaradi gibanja je prihajalo do segrevanja. In zaradi 
segrevanja je prehajalo tudi do sopare in hkrati do ohlajanja. 
 
Tako je v nekemu ničnemu prostoru prišlo do prvega utrinka oziroma do eksplozije, hkrati 
segrevanja in ohlajanja. 
 
Tako se je iz ničnega energetskega pola ustvarila gosta Energija, ki je postala samo-
miselna, samo-čuteča in samo-hrepeneča. 
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NASTANEK DUHA 
 
Iz takega gibanja se je ustvaril prostor. Prostor, v kateremu je Nekdo, ki se je poimenoval 
kot Izvor, pričel ustvarjati Svoje sanje. 
Iz takšnega prostora se je pričela ustvarjati kreacija Energije, duše ali svetá, kot je misel, ki je 
ustvarjala duha. 
 
(»Prosim za ponovitev.«) 
 
Lahko opevamo takole: 
Je bil prostor, v kateremu je Energija misli prevzemala Energijo ustvarjanja. Misel je 
postajala prasketajoča se Energija, ki je poganjala novo Energijo. 
 
Tako se je prostor pričel ustvarjati v nečem, kar je Nekdo razmišljal. 
Tako je Energija misli prevzela energijo vrtinčenja v različne smeri in zaradi prasketajoče se 
Energije pričela ustvarjati duha. 
 
Tako je nastajala duhovna zlitina ali duh, ki je pričel z gibanjem, utelešanjem ali 
oblikovanjem.  
Tako se je prostor postopoma ustvarjal v gosto energijo, ker se je energija preko energije 
trla in ustvarjal se je telo. 
 
Tako je nastal prvi sveti prostor, v kateremu je vladala Energija Izvora ali Prvobitnega.  
Vse, kar je bilo v prostoru, je bilo le tisto, kar je On podal iz Sebe. 
 
Tako je Nekdo kot Izvor ustvaril gostoto telesa, vodovja, rudnin in življenja. 
 
PRVI PREBIVALCI SO BILI NESMRTNI 
 
Bom poskušal opevati čim bolj preprosto, da bo lažje nekako tudi razumljivo. 
 
Tako je nastalo okolje, ki ga je ustvaril le Izvor in vanj vdahnil življenje.  
Tako so nastali prvi prebivalci, ki so bili ustvarjeni po Njegovi podobi, lepoti ali misli. Zato 
izhaja vaša misel, da je človek ustvarjen po Božji podobi. 
 
Ko je Energija živela, se je nekako Energija najprej prvobitno pretakala skozi dih. Nato se je 
utelešala v rastlinah ali življenju Matere Narave. Nato se je pretočila naprej v živalski svet 
in šele nato v višji svet. 
Zato vsi tisti, ki so se utelešali ali ustvarjali iz lastne energije telo, čustva in misli, so postali 
nesmrtni. 
 
(Se opravičujem.) 
 
Ko se je Energija utelešala iz Življenja Matere Narave, se je na koncu utelesila kot v višje 
razvito vrsto, je dejansko Izvor dobil najbolj razvito Bitje, nekakšno podobo Samega Sebe. 
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Skozi takšen proces je Energija osvojila vsak utrip življenja Matere Narave, rastlin, živali in 
vrste Izvornega Bitja. 
 
(opomba glede prevoda) Zelo dobro vam gre! 
»Hvala.« 
 
Zato je višja razvita vrsta imela čut in ljubezen za vse in za vsakogar. Popolna povezanost 
med rastlinami, živali in vrsto, višje razvito vrsto Izvornih Bitij, se je ustvarjal prav po tej liniji. 
 
Tako je nastal prostor, prvi živeči prostor, ki Sem ga opeval zelo nekako oskrunjenega ali zelo 
zelo na malo, le toliko, da dobite malo občutka za prvobitnost ali izvornost. 
V večje detajle se danes ne Bom nekako pretakal, ker je enostavno premalo časa za ta 
trenutek tako veličastnega opevanja ali odkrivanja. 
 
V PRVOBITNEMU SVETU JE VLADALA POPOLNA HARMONIJA, LJUBEZEN IN ČUT 
 
Od tu je nastal Izvorni svet, prvobitni svet, kjer je vladala popolna harmonija, ljubezen in 
čut.  
 
In v takšen svet je Izvor delil Sam Sebe kot Boga. 
Torej, Izvor je bil samo Energija, Misel ali Pretok. Izvor pa je Sam Sebe delil v Boga, kar 
pomeni, da je zgostil Svojo Energijo in jo podal med prebivalce.  
 
Tako je Bog prehajal vedno znova iz Neba ali iz strani tuje civilizacije njim tujega stvarstva. 
In to je bila pravzaprav častna Energija Življenja ali dneva, kjer so prebivalci čakali, s 
petjem pričakali Boga na utelešanje. 
Zato iz tu izhaja podoba, da Bog prihaja iz Neba še dandanes na zemeljskemu etru. Prebivalci 
in živali, rastline in dih, so Ga vedno znova s petjem in glasbo privabili in Ga častili. 
 
IZVOR JE VSAKEMU POSAMEZNIKU USTVARIL LJUBEZEN 
 
In od tu dalje prehaja Izvor do točke, da je vsakemu posamezniku ustvaril ljubezen. Tako so 
v Izvornemu planetu ali svetu postali kot par – mož in žena, kot moški in ženska. Tako je 
prišlo do točke, da se je ustvarjena Energija življenja naprej. 
 
Popolna lepota ljubezni in pripadnosti je temu svetu še do dandanašnjega časa vedno 
vladala. 
 
NASTANEK LASTNIH KREATORJEV IN STANJA, NASPROTUJOČEGA SE LJUBEZNI 
 
Vendar, po določenemu času, vam neznanega štetja, so se posamezniki odločali, da želijo 
biti lastni kreatorji. In tako so pričeli ustvarjati sami sebi lastne kreacije ali podobe.  
Iz tega je nastala nasprotujoče si stanje ljubezni. Tako je pričelo nastajati ljudstvo, ki je bilo 
popačeno in drugačno, hladno, brezčutno. 
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In ker so pozabili na ljubezen, na čut, na sočutje, jih je njihova kreacija pričela odmikati od 
Stvarstva Ljubezni. 
 
Tako sta pričela nastajati dva svetova ali časa v enemu času. 
Nastajala je sovražna energija ali neljubeča energija. Na drugi strani pa je ostajala Ljubezen 
in Harmonija. 
 
Tako so se počasi prebivalci medsebojno pričeli ločevati in drug drugega gnati proč od 
sebe. Dejanja kreatorjev jih je potisnila v drugi prostor zaradi njihovih dejanj. In zaradi 
svoje težine življenja so postajali vedno bolj starikavi, hladni in zlobni. Prav to je pripeljalo 
do točke, dejansko samouničenja. Kajti, prav njihova kreacija je njih same ugonobila.  
 
NASTANEK TEME IN SVETLOBE 
 
Kreacija je njihovo energijo duše porabila za sebe. In tako so nastali popačeni planeti ali 
svetovi, ki so sovražili stanje ljubezni.  
Tako je prišlo do prvih udarov, kjer je zlo napadlo Svetlobo ali Ljubezen. Tako je prišlo do 
prvega mešanja energij v enem telesu. Kajti tedaj so se energije druga v drugo vlivale in se 
spajale v eno celoto.  
 
Vse, kar si je vzelo zlo po strani dobrega, jih je odnašala daleč proč od njihove galaksije ali 
njihovega zavedanja. In tako je njihov čas se razpolovil.  
Iz tegá je nastala Tema in Svetloba. In Tema si nikakor ni znala več pomagati, zato je vedno 
bolj v sovražni energiji ustvarjala zlo, ki ni zmogla več se vrniti nazaj v prvobitni Izvor.  
 
Na drugi strani pa je Ljubezen ohranjala moč. Vse, kar je obstalo je živelo in je bilo 
nesmrtno. So se množično odločali, da bodo pomagali prebivalcem, ki so izgubili upanje ali 
ostali ujeti v Temi. 
 
Tako je v svetu in v prostoru, v prvobitnemu Izvoru ostala Ljubezen, ki se je odločala 
množično pomagati in vstopati v svet Teme. 
Prav ti prebivalci so se samozavestno odločali, da bodo šli reševati, razrešiti in pripeljati nazaj 
prebivalce, ki so zašli. 
 
NASTANEK ZAOBLJUBE PO STRANI USODE – BITJA SVETLOBE SO TISTA, KI NAS ŽENEJO 
DOMOV 
 
Tako je iz strani Neba prišlo kot imenovano bitje Usode v drugi čas, ki je Zemlja. 
Prebivalci, ki so se spuščali v tedanji planet Zemlje ali Zla, so se sami sebi zaobljubili, kaj 
bodo postorili na tisti najnižji točki.  
 
Tako je nastala zaobljuba po strani Usode.  
 
Prav ta Usoda pa je tisto, kar pripelje dušo, ki je odšla, znova nazaj. 
Ko tisti Nekdo, ki je od Zgoraj spustil Sebe navzdol v globino ali nižino, in na najnižji točki 
opravi svojo misijo ali dano zaobljubo, se zmore vrniti nazaj domov. 
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In točno to je tisto, zaradi česar duše ne morejo iti domov. Dokler tisti, ki je dal zaobljubo 
doprinosa najnižji točki in tega ne izživi, se ne vrne nazaj domov.  
 
To pomeni, da v določeni točki je tista globina ali težina dodajala vedno več prebivalcem, ki 
so se upali vrniti iz Neba v njihovi svet. Zaradi njihovih dodanih zahtev, želja in ultimatov, so 
bitja Svetlobe ostale med njimi živeče ali ujete. In temu spodnjemu svetu, času ali prostoru, 
pravimo po vaše, zemeljsko, preprosto karma. 
 
Tisto, kar je Zgoraj, v zaobljubah in Ljubezni, pa je Usoda. 
 
To pomeni, dokler tisti, ki se je odločal spuščati navzdol, na najnižji točki ne izpolni svoje 
zaobljube, ne more iti domov. 
 
To pomeni, da v določeni točki, na določeni plasti je Nekdo Sebi izbral pomočnike.  
In prav ti pomočniki, ki so po strani Usode, so šli skupaj z Bitjem, ki se je utelešalo na 
najnižji točki kot pomoč ali opora. Zato imate tudi na najnižji točki življenja Bitja Svetlobe, 
ki dihajo za vas. In prav ta Bitja Svetlobe so tista, ki vas ženejo domov. 
 
Skozi nešteto časov ste prišli tudi do točke utelešanja na bazi planeta Zemlja ali življenja. 
 
(Se opravičujem.) 
 
Po več milijonih časih ali neštevnemu času, lahko opevava, po neskončnemu času – nimate 
pravih številk, ste v najnižji točki bazi življenja na planetu Zemlja. 
To pomeni, da ste vsi tisti, ki prehajate od drugod, danes tudi povezani z Nami. In zato 
imate ves čas občutek ali željo po vrnitvi domov. 
 
In prav to pomeni, da nenehno iščete tisto nekaj, kar bi vam odprlo pot do Izvora.  
To pomeni, da na najnižji točki, kjer je tisto Bitje, ki je bilo Izvorno odposlano, je utelešeno 
vse do točke Zemlja ali življenja. 
 
Vsega popotovanja ne Bom danes odkrival ali razpiral, ker bi bilo morda preveč za marsikoga. 
 
Preprosto lahko prišepnem takole: 
Vsi tisti, ki ste na najnižji točki zemeljskega življenja in se želite povezati z vašim vrhom 
Usode, je to sila preprosto. 
 
TEHNIKA: KAKO SE LAHKO SAMI POVEŽEMO Z LASTNIM VRHOM USODE (posnetek 41:24) 
 
Potrebno je najprej imeti čisto misel in čisto srce. 
 
Vam Bom prišepnil tehniko, kako to narediti, da se lahko sami povežete z lastnim vrhom. 
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Ko misel umirite, ko misel umirite, z mislijo 
pogledate v srce, znotraj v telesu.  
In ko gledate v svoje srce znotraj v telesu, se prične 
tvoriti energija.  
Ta energija se prične najprej čutiti, ki vas preplavi kot 
toplota, milina.  

In tedaj se prične slišati odzvanjanje srca. Odzvanjanje se sliši globoko znotraj srca. 
 

Počasi se energija odzvanjenja sliši v vašemu ušesu. 
Ko pričnete poslušati ta utrip vašega srca, spolznete v nekakšen 
vakuum zemeljskega diha, Matere vsegá. 
 
 
 

 
Takrat prične vaša avra sevati poseben lesk.  
Pri vas ali okoli vas se prične čutiti milina, toplina in ljubeče stanje.  
 
In bolj ko ste v zavedanju tega stanja, se od vas odzvanja energija navzgor, v Nebo. In 
močnejše kot je vaše hrepenenje, višje sevate kot kanal.  
 
Višina vašega kanala pride točno do tam, do koder seže vaša iskra ljubezni. 
  
Na tisti točki se k vam stečejo Bitja, ki vam pomagajo prav od srca. In od tam se čuje vaš 
glas.  
 
Zato tedaj sijete, kot bi iz Neba gledali na vas kot lučke. Zato ste različno obarvani, kajti, se 
opravičujem, kar nadaljujte,  saj vaša barvitost odzvanja moč vašega iskrenega srca. 
 
Bolj ko ste čisti, bolj je kristalna, bela ali svetla energija, ki gre kot snop svetlobe navzgor. 
Zato se v takšno luč ali takšen kanal, ki ga ustvarjate, pripenjajo točno takšna Bitja takšne 
Veličine, kot ste oddali signal. 
 
Zato se dogajajo čudeži, ker je vaša ljubezen iskreno naravnana.  
 
Kadar pa je vaša misel brez hrepenenja ali čistega srca, pa se vaša svetloba razliva po širini 
in ste odprti za zemeljska bitja ali življenje na Zemlji. 
 
Zato vedno znova prebudite svoje hrepenenje, ker prav to je točka, do koder sežete in 
odprete vrata, da Bitja pridejo do vas. 
 
Zato takrat, ko ste najbolj v težki in nemogoči situaciji, takrat ste zmožni prositi ali rotiti prav 
od srca. Zato takrat seže vaš glas, svetloba zelo visoko in se dogajajo čudeži prav med vami 
ali do vas. Prav ta svetloba prehaja v Nebo in skozi to lahko vstopate tudi v tok Usode in Višje 
Luči. 
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Če ne zmorete sami prehajati do najvišjega dela Vrha, si lahko pomagate z Bitji Svetlobe, ki 
jih zmorete prebujati okoli sebe ali vsegá. 
 
V vas je mnogo spečih bitij, ki zaspijo, ko prerežejo vašo popkovino. 
In prav ta bitja vi srečujete, ko odhajate v zaključni fazi kot nekakšna fizična smrt. Kajti, vse 
je v prehajanju in srečevanju. 
In prav ta bitja, ki vam prespijo celo življenje ali to popotovanje, ki ga imate tukaj in sedaj, 
zmorete prebujati z različnimi tehnikami, znanji ali vedenji. 
 
PRANSKI DUH 
 
In najvišje bitje, ki vas povezuje z Izvornim planetom, od koder prvotno, prvobitno 
izhajate, je Pranski duh. 
In prav Pranski duh je tista vez z vašim domom, po katerem hrepenite. 
 
In prav On je Tisti, kateri mnogokrat vas spomni in opomni na pesem duše, ki živi v vas. 
Mnogokrat sanja in podoživlja svoj prehod. Zato vas spomne na tisto večno željo vrnitve 
domov.  
 
PESEM JE ENERGIJA, KI SPRAVI DUŠO  V VIŠJE STANJE 
 
Pesem je energija, ki spravi dušo v višje stanje.  
Ko duša čuje glas Svetlobe, ki gre iz Ljubezni navzgor, se njena vibracija dviguje z njo. Tako 
dušo spravijo v višje stanje višjega zavedanja in tako lahko se pretoči v Nebo. 
 
Tako kot je šla navzdol, tako se vrača po enaki poti navzgor. 
Zato duša, ko odhaja, jo vedno pospremijo s pesmi, z glasbo, s spevom. 
Zato mnogokrat lahko čujete pesem znotraj sebe, ker prav ta duša podoživlja ali je celo 
obhajana in razmišlja in sliši ta tuji glas. 
 
Iz tega spomina izhaja, ko se duša vrača domov, da ji pojejo in rajajo. 
Zato je to višje stanje, do katerega duša želi preiti, kajti s petjem ustvarjajo vibracijo, ki 
odpre polje, preko katerega lahko vstopi in prestopi. 
Zato je pesem tisto nekaj, kar oddaja zvok in hkrati tudi premika energijo. 
 
ZVOK JE TISTI, KI DRŽI SKUPAJ ENERGIJO 
 
Ali ste vedeli, da prav zvok drži skupaj energijo? 
In prav ta zvok je tisti, ki ga mnogokrat čujete ali slišite v ušesu kot tuljavo. Zato tisti, ki 
dvigujete frekvenco življenja, mnogokrat slišite nekakšen spev tuljave. 
 
In prav ta zvok zna biti mnogokrat moteč in neprijeten za fizičnega človeka. Ampak samo 
tedaj, ko duša prehaja v višje stanje višjega zavedanja. 
Zato mnogokrat slišite zvok, ko na fizični bazi zvišujete svoje duhovno stanje. Kot bi se iz 
stanja karme ali tukajšnjega življenja dvigovali v zavedanju nad stanjem Neba. 
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Zato mnogokrat marsikdo blazni ali se jezi, ker posluša nekaj, kar ga jezi.  
Zdržite takšno stanje, kajti to je le prehod skozi to membrano časa in prostora. 
 
Kajti, ko pridete na višje stanje, se vam odpira Nebo. In prav Nebo je Tisto, ki vam na nek 
način odvzame telo. Zato prihaja v prehajanju do ločitve, ko zaključite življenje. 
 
V višje stanje prehaja samo tisto, kar je bilo v stanju ljubezni. Telo pa shranjuje tisto, kar je 
obteženo ali je bilo sovražno naravnano. 
In ko pride v točko, da telo doseže stanje višje vibracije, se zmore premakniti v Nebo ali 
vrniti domov. 
In prav višje stanje je tisto stanje Tistih iz Neba.  
 
Se spomnite, na samemu začetku, ko Smo opevali, da Ljubezen je prehajala v nižje stanje 
pomagati in reševati. Slednje je bilo ujeto v telo.  
In ko na najnižji točki telo doseže stopnjo višjega duhovnega zavedanja ali ljubezni, prehaja 
do drugačnega zvoka v fizičnemu stanju in pride do vrenja energije. 
 
Takrat se lahko nižina poveže z Višino in takrat lahko celotna energija se znova vrne v 
Nebo ali domov. 
 
Iz te točke izhaja, da imate vedno znova občutek, da morate pomagati, da morate 
sodelovati in sebe med druge podati. 
Zato vas vedno žene neka pripadnost, neka sočutnost in neka želja po pomoči. 
 
Tukaj bi lahko odpiral in postavljal še mnogo in mnogo vsegá. Ampak se Bom pretočil na višje 
stanje, tam, kjer je Nebo. 
 
VEČNI RAJ JE PROSTOR VEČNE LJUBEZNI IN VEČNEGA KRAJA 
 
Tam, kjer je Nebo, je bila Harmonija, Ljubezen in Celovitost. In od tam ostaja spomin, ki ga 
vi imenujete kot vmesni čas ali prostor, kot raj. 
Vendar, v posmrtnemu vstajenju mnogo duš vstopa prav v ta večni raj. Ampak, ta Sveti raj je 
samo vmesni prostor do točke fizičnega vstajenja žive civilizacije. 
In vmesni čas ali prostor, kot raj, je znova samo energija za tisto, kar se pretoči navzgor v 
drugo dimenzijo drugega zavedanja. 
 
Prav ta prostor je tisti prostor, ki duše žene navzgor. In prav tisti prostor je potem znova 
izvorni prostor ali prostor, kjer se ustvarja ljubezen fizičnega stvarstva. 
Zato izhaja, da je tam nekje prostor večne Ljubezni in večnega kraja. 
 
Vendar, do tja ne more priti vsak, ampak samo tisti, ki bo v času življenja zmogel vzljubiti 
sebe in svet okoli sebe. 
Kajti, v fizičnemu stanju se ustvarja spomin ali energija, ki potem je odskok za naprej in za 
navzgor. 
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KAR USTVARJAMO V ŽIVLJENJU NAM JE POPOTNICA ZA NAPREJ ALI ZA NAVZGOR 
 
Zato vse, kar ustvarjate v fizičnemu življenju je popotnica za naprej ali za navzgor. 
 
Ko dovolj energije ljubezni nekako zbudite ali ustvarite v sebi, ste prav lahko enakopravni 
tistemu, kar ste nekoč tudi bili. In to vam daje možnost vrnitve domov. 
 
Kaj pa pomeni tisto, da vi ustvarite ljubezen spodaj? 
To je tista vaša prvobitna predana obljuba ali zaobljuba. Slednjo ste dali, da boste na drugi 
strani nekomu pomagali ali reševali.  
 
Če bi zmogli na najnižji točki vsi ustvariti čar ljubezni ali popotnice, bi zmogli kot fizični 
ljudje DVIGNITI energijo polja Matere Zemlje. Bi zmogli prav skozi to zaščititi, regenerirati 
in na novo ustvarjati.  
 
In če bi na bazi fizičnega življenja izpustili iz sebe zlo, slabo ali škodljivo, bi zmogli dvigniti 
kolektivno zavest energije ali ravni. 
 
Takrat bi nadvladali Zemljo. In prav skozi to bi zmogli sebe povezati z Izvorom.  
Tako bi vaša energija k vam pritegnila planete, ki so še Izvorni in bi zmogli okoli sebe 
pripeljati planete fizičnega stvarstva Ljubezni in Miru. 
 
NOVO ŽIVLJENJE 
 
Tako bi ustvarili znova prvobitno matrico, iz katere ste tudi odšli. Kajti, vse se odvija le po 
spominu. 
Vse, kar je, je energija, je spomin. In spomin, ki se združi s srcem ali hrepenenjem, ustvari 
živo polje, živo energijo. Nastane eksplozija. Nastane utrip in novo življenje. 
 
Kaj pomeni novo življenje, ne novo rojstvo? 
Ampak, najprej novo mišljenje, ki je naravnano v smeri harmonije! 
In ker je misel povezana s srcem, nastane nova avra, nova energija. Tako postajate 
svetloba ali Luč od Luči. Tako postajate vzor vsem in vsakomur. Postanete milina, toplina 
in harmonija. 
 
In prav to je tisto, kar je vsak otrok, ko se porodi, prav sam. 
In prav novorojenčki imajo sijaj. In ljudje, ki zmorete ali zmorejo ohraniti ta čutni naboj v 
sebi, sijejo preko življenja. In vsi ga opazite – dobri in manj dobri. Ampak, v njegovi družbi se 
počutite fantastično, ker vam zbuja tistega malega radovednega otroka znotraj vas. 
 
In prav ta otrok je vaša razigranost!  
(op. težava pri prevodu) Beseda razigranost, hudomušnost. 
 
Igrivost! 
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In prav to je tisto, kar smo mi v prvobitu bili. Zato poskušajte v sebi zbujati to moč te 
ljubezni, razigranosti in igrivosti. 
In v takšni družbi se vsakdo počuti najbolj čarobnega in popolnega. 
 
In ta energija se skozi avro ali preko avre razliva naokoli. In ko stopate s takšno energijo v 
prostor, vas vsi občudujejo in imajo radi.  
 
In točno to je tisti občutek energije, ki ali preko katerega se povezujete z vašim Izvorom. 
Kajti, Izvor ni hladen. Izvor je igrivost, je igriva Energija, ki je bila pripravljena dati novosti. 
 
In prav te energije so tiste energije, ki vam vedno znova pričarajo nasmeh na obraz. In ko 
se takšni medsebojno družite in povezujete, ustvarjate novo pravljico. 
 
In zato bi vam v zaključku leta rad nekako zaželel, da se vedno znova zazrete vase in v 
svojega otroka in poskušajte biti čim bolj igrivi. In prav skozi to si boste odpirali 
marsikatera vrata do srca marsikaterih ljudi, ki so morda tudi ohromeli. 
 
In da ne Bom nekako predolg v prvemu delu, bi Jaz nekako dal tudi prostor vašim 
vprašanjem. In bi skozi vprašanja še malce nadgrajeval delčke ali področja odprtega stanja.  
Tako, da, če ima kdo kakšno vprašanje na področju, katerega Sem odpiral, Bomo kar z 
veseljem odgovorili ali opevali. 
 
Jasara. 
 
Ni vprašanj!  
Drugače, danes ne Bomo delili dva dela, da ne Bomo malce predolgi ali nekako preobširno 
razvlekli vaš čas. 
Drugače vam Bom za zaključek še Jaz nekako prišepnil iz Svojega pogleda Naš najlepši čas. 
 
GOSPODOV SVET 
 
V svetu, kjer živim, vlada Mir. Je zelenje in je življenje. Življenje, ki vedno znova šelesti, ko 
morda človek zaspi. Takrat se vidi Naša pravljica, ker se vidi Naš zrak. Naš zrak se pretaka 
kot kristal in je viden. Mehkoba, ki se zliva, se vidi v vetru in šepetu.  
 
Naše vode so kristalno čiste, kjer se vidi čisto dno.  
In ko je visoka frekvenca ali čisto vodovje, voda na površju prasketa. Takrat nastaja kristalna 
mavrica nad vodovjem, ki se lesketa. 
 
Ptice, ki so mnogo višje od vas, so različne barvitosti. Ampak mnogo višje, kot so vaše kdaj 
koli bile. Ptice so medsebojno kraljeve in čaščene, kajti njihov ples, petja, glasbe ali 
nekakšnega gibanja je sveti. 
 
Zato pri Nas ne poznamo hranjenja z živalmi, ker le preprosto uživamo z živalmi. 
Pogovarjamo se z mislimi ali navidezno telepatijo. In ko te takšna ptica k sebi in k svojemu 
srcu spusti, ti iskra energije zaživi. 
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Posameznika preplavi ljubezen, tako mogočna, da ima človek ali bitje občutek, da bo 
poletel.  
 
In prav slednje se razliva po sotočju rek, da začutimo ali se vlijemo v energijo sotočja. 
 
(Se opravičujem.) 
 
Ko Naša energija zaživi, pride to takšne hvaležnosti, da se Naša Energija lahko raztrešči na 
vse smeri. Takrat se Energija razlije preko vodovja in energija postane kapljevina.  
Tako lahko Nekdo, ki je nesmrten, vstopa v kapljevino in diha z njo. In tako se poveže v Nebo 
in Energija se zmore razliti povsod. 
Tako lahko posameznik zadiha z vsako živaljo, z vsako  bilko ali komur čem. Tako se 
povežejo vse celice medsebojno. In tako se začuti celostno življenje. In prav ta celostna 
energija je Izvorna energija, ki jo imate tudi pri vas na Zemlji, a je morda malce zaspala. 
 
PREBUDIMO LJUBEZEN V SEBI DO VSEH IN VSAKOGAR 
 
Zato poskušajte začutiti živali, rastline in svet okoli sebe.  
In vaša ljubezen bo postala tudi Naša ljubezen. In vse, kar je Zgoraj, navidezno daleč proč od 
vas, je praktično čisto blizu vašega srca. 
In vaše srce shranjuje ljubezen, iz katere je vse vstalo in nikoli zaspalo. 
 
In v takšni ljubezni, sobivanja ali čutenja, poskušajte sami po sebi začutiti lasten svet. In 
dvignili boste ljubezen. 
  
In vaši prazniki znajo dobiti pravi sijaj. Naj bodo vaši prazniki vam najbolj sveti in mili, kajti v 
vsakem od vas želim, da se zbudi iskra ljubezni znotraj vas.  
In zato praznike preživite s tistimi, ki čutijo vam enako. In opazite najmanjše, najbolj krhko in 
morda najbolj neopazno bitje, kot je morda nekdo, ki ga nikoli ne bi opazili. Morda kdo, ki je 
brezdomec ali pa nekdo, ki je morda zelo bogat.  
Vsi ste le ljudje. Vsi ste le bitja. Vsi ste le del Matere Narave, ki imate srce. Zato vam želim 
veliko čutnosti in sočutja do vsakogar.  
 
Predvsem pa do samega sebe in svojega telesa. 
Zato sami sebe objemite in se pohvalite, pobožajte in pocartajte. Kajti prav notri imate 
točno to energijo ali bitje, kateremu ste prišli pomagati.  
Zato ga ne grajajte in ne karajte, če ni ravno po vašemu okusu. Dodajte mu kakšen dekor, kaj 
lepega, da se boste lépo počutili. 
 
Jaz upam, da Sem vam dal kakšno lepo misel, lepo popotnico, kajti nekako Sem stisnil ali Smo 
stisnili Naše poglede, Naše misli, Naše želje in Naše podučevanje v čim krajši čas.  
In če se boste kasneje odločali za kakršnakoli želje za razna znanja, vam Bomo tudi Sami 
Osebno prihajali pomagati, svetovati in vas usmerjati prav skozi to Telo. 
 
Kajti, nič novega vas ne Bomo učili. Le prebujali boste tisto, na kar ste pozabili. 
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Jaz Bom dejal takole: 
V veliko čast Mi je bilo prihajati tudi med vas in do vas. In zelo Sem počaščen, da ste tudi ena 
izmed dežel, ki ste prisluhnili Našim skromnim besedam, mislim ali dejanj.  
 
Zato Smo danes prav za vsakogar darovali eno naše skromno darilce, Zlato energijo kot 
prašino. Slednja energija se vam bo shranjevala okoli kronske čakre, da boste vedeli, kaj 
sije okoli vas. Slednja energija vam bo oddajala signal v Zlate sfere. Čutili jo boste kot 
toplino ali toplo energijo. Uporabite jo za sebe, za kar koli začutite.  
 
To je Naše skromno darilo za vse vas, ki ste se odzvali na to povabilo.  
Jaz pa se Bom tukaj, na tej točki, poslovil in vam zaželel še veliko uspeha na vaši življenjski 
popotnici. 
 
Lepo, lepo pozdravljeni. 
 
 
 
 
 
 
 


