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ANGEL GLASBE 
Vodi: gdč. Lana Praner z Gospodi, 19. december 2020 
 
Jasara. 
Takole. Sedaj lahko tudi v Našemu času, Našega zavedanja, Našega obstojanja pričnemo z 
eno izmed zelo zelo lepih tematik.  
 

In so izbrali prav Mene v Ozvezdnemu času, da odpiram vse skrivnosti in 
pridihe Veličastnosti nečesa, o čemer bo danes tekel ta glas. 
Jorgovanski Vladni mož, tako Mi pravijo ali Me opevajo. 
 
Srčno pozdravljeni. 
 

 
Glede na to, da ste v času prijetnega decembrskega časa, ki nekako diši po nekemu zaključku 
letošnjega ali prihajajočega obdobja, v kateremu se bo vedno znova pretakalo enako vzdušje, 
enaka energija.  
 
Igrivost zvoka glasbe bo danes tematika, o kateri Bomo nekako podajali to Besedo. Predvsem 
jo Bomo zatkali v vaš praznični čas. 
 
DECEMBRSKI ČAS 
 
Glede na to, da so prazniki pred vašimi vrati, ne Bomo odpirali, kaj prinašajo, ampak razpirali 
in odkrivali Bomo tančice skrivnosti vaše velike moči skupnega pridiha, v katerem življenje 
nikoli ne zaspi. 
 
Čas decembrskega obdobja je čas združevanja, je čas misli, je čas popotovanja. Vsakdo se v 
tem obdobju obrne vase, globoko vase in za trenutek pomisli, kako je teklo leto, ki je 
skorajda za njim. Morda se marsikdo spotakne ali pa opomne, kakšno leto je pravzaprav pred 
njim!  
Meni Osebno so zaključevanja in vstajenja vedno najbolj veličastna in vam opevam tudi 
zakaj. 
 
Čas, v kateremu ste, je čas, v kateremu boste vedno znova, na nek način, začutili mir. Mir 
življenja, ki se steka v neki zaključek in v neko novo preoblikovanje. 
Vsako leto je nekako navidezno enako popotovanje enakega pridiha.  
 
Morda za vas na Zemlji, v času živega življenja, v katerem se nahajate, se vam zdi včasih 
kar dolgočasno. Včasih morda preveč togo. Včasih morda preveč stresno.  
 
Mnogokrat, pa Sem prepričan, pa čutite v sebi ljubezen, ki jo dajete navzven. Sem 
prepričan, da je mnogo ljudi med vami, ki čutite znotraj sebe to ljubezen. To ljubezen kot 
mir, kot harmonija, ki se vedno znova giba v neki frekvenci. Frekvenca, ki je enaka čistemu 
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zvoku, zvoku glasbe Tujega Stvarstva, o katerem Bomo danes tudi odpirali ali podajali 
nekaj lepega. 
 
Mnogi se sprašujete, ali tuj čas, tuji prostor, ki je vpet na vaš fizični prostor, res ima tako 
mogočen vpliv, tako mogočno popotnico, o kateri Bomo danes razkrili nekaj tančic? 
 
Zaključek leta vas vedno skupaj povezuje ena glasba. Glasba, ki so jo ustvarili navidezni 
virtuozi ali pa tudi pridih virtuoznega obdobja, ki je morda stoletja ali tisočletja, morda 
celo obdobja pred vašim popotovanjem. 
 
VSAKA GLASBA IMA SVOJ SPOMIN, ZVOKI LAHKO RAZLIČNO VIBRIRAJO 
 
Ste se morda kdaj povprašali, vsi tisti, ki so bili ustvarjalci, vsi tisti, ki ste ustvarjalci in vsi 
tisti, ki morda boste postali ustvarjalci, boste morda dojeli, kako zelo veliki in pomembni 
ste, da pišete čas zgodovine, v kateremu ste. 
 
Ko pogledate po obdobju nazaj, imate mnogo glasbe, ki so jo ustvarjali res izjemni ljudje. 
Izjemni ljudje, ker so jo ustvarjali iz duše, iz pridiha, da dvigne, iz pridiha, da postavi, iz 
pridiha, da sporoča. Iz pridiha, da prepleta in povezuje. 
 
Vsaka glasba ima svoj spomin. Kajti, ko je nekaj ustvarjeno v nekemu trenutku, je to nekaj 
najlepšega, ko nekdo v to da ljubezen. 
 
Če pogledate po zgodovinski glasbi ali po času, ki ste ga že zapuščali ali iz katerega ste 
izstopali, ste morda opazili, da ima glasba v sebi mir, da ima glasba dvig, da ima glasba 
noto božanja in objemanja.  
Zvoki lahko različno vibrirajo. Na podlagi te vibracije lahko telo umirijo ali pa ga razbesnijo. 
In stari glasbeniki, stari umetniki, več stoletij ali pa tisočletij nazaj, so vedno znova postavljali 
in ustvarjali ali kreirali glasbo, katera dvigne ali podpre. 
 
Ko glasba dvigne, poveže medsebojno ljudi. Ko ste povezani medsebojno z enako glasbo, z 
enako vibracijo, se ustvari polje.  
 
Si lahko predstavljate? 
Ko morda v času prazničnega obdobja poslušate glasbo, ki vam daje mir, je to prvi znak, 
kateri se bo pripel na drugega z enako frekvenco, z enakim čutenjem in nad vami, tako, kot 
bi se odprlo od srca navzgor, nad glavo, ob kronski čakri, se prične prva stopnja vibriranja, 
ki gre kot v tuljavi, kot v spirali, nežno in mehko navzgor. 
 
Ta tuljava kot zvok, kot ljubezen vašega sprejemanja, kajti zvok gre skozi vas, skozi vašo 
dušo, skozi vaše srce, se na vrhu odpira in vas spira. In kot lijak, kot slap, okoli vas se steka 
nad vas.  
Takrat začutite vedno znova neko globino, kajti, ko se glasba steka nad vami in vas 
objema, se začuti, do kod se steka njen zvok njenega čutenja. 
To pomeni, da točno čutite in začutite, v kakšnemu stanju je bil ustvarjalec, iz katere globine 
sebe, svojega srca ali duše je ustvarjal v trenutku neke kreativnosti. 



 

 3 

 
Prav ta najnižja točka je prostor ali skupno stičišče, pazite to, za ustvarjalce točno tiste 
glasbe, katero v določenemu momentu poslušate lahko vsi. 
 
MOČ ZVOKA MELODIJE 
 
Ko zvok melodije seže v vas, do vas in vas medsebojno poveže, se v vaši notranjosti začuti 
kot val, val, ki se giba. In v nekemu trenutku lahko začutite, kot bi hoteli jokati iz dna duše, 
ker ta val je frekvenca, ki vas odpira. 
 
Zagotovo ste kdaj polovili te pravljične ali praznične trenutke, ko ste iz notranjosti duše, ob 
poslušanju zvoka, melodije, kreativnosti začutili, kot bi duša zajokala in se podala nad vas, 
ko trenutek, ko se to odvija ali ta energija dobesedno pleše znotraj vas, prehajate kot 
oddajnik zvoka, kot prostor melodije, kot inštrument meha navzven nad vas. In to je 
trenutek, v kateremu iz vas teče melodija, ker se zlivate z njo, ker se povezujete z njo in ker 
čutite, da ste v njej. 
 
Vedno znova se ujamete v trenutku, ko si v nekemu trenutku zaželite, da bi bili znotraj nje 
–  ko bi zaplesali, ko bi zapeli, ko bi zarajali, ko bi objeli, ko bi se privili v tistemu trenutku 
zvoka melodije. 
Takrat, vede ali nevede, iz sebe oddajate vibracijo, ki se shranjuje visoko nad kronsko 
čakro. In nad vami, na neki, hm, ko nimate izraza, ko nimate besede, kot bi dejali 23 nivojev 
nad astralom, je mali prostorček malega meha, male energije, kamor se shranjujejo ali se 
shrani trenutek, ki izhaja iz vas kot ljubezen svete melodije. 
 
In če pogledate zelo visoko, boste mnogokrat nad seboj zaznali kot milni mehurček 
lesketajoče se energije, ki vam daje mehkobo, umirjenost ali povezanost.  
 
In točno ta milni mehurček lahko skozi vaše življenje raste, se širi in se zapolnjuje. Ko je 
dovolj poln, se ta energija prične gibati po teh 23-ih nivojih vedno bližje vam, če ste oseba, 
katera v glasbi zavibrira v enaki frekvenci kot je ta mehurček ali ta energija kar sama. 
 
ANGEL GLASBE 
 
Zelo pomembno in zelo veličastno! 
Ta energija ima omejeni prostor, »navidezno« omejeni prostor. Kajti, več kot je polnete ali 
ste jo polnili skozi življenje, prej jo zaznavate kot utelešeno bitje hrepenenja ali želje.  
 
Če boste morda malce bolj povezano pogledali v njo, boste začutili, da je to pravzaprav 
Angel svete Glasbe, svete Kreativnosti, ki prehaja iz vas nazaj do vas. 
 
Ta Sveti Angel ali to Bitje te lepe, ljubeče energije se namreč v nekemu trenutku, velikokrat 
v vašemu življenju, približa vam.  
In točno takrat vi zaznate kot neko globoko hrepenenje, ko si morda potihoma priznate: 
»Kako lepo bi bilo, če bi znal peti; kako lepo bi bilo, če bi znal igrati! Joj, kako si želim, pa tega 
v temu življenju ne zmorem!« Morda pa si potihoma le prišepnete: »V naslednjemu življenju, 
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morda v naslednjemu popotovanju, morda na drugi strani, morda v nesmrtnemu telesu pa si 
želim točno to, po čemer hrepenim.« 
 
To je trenutek, ki se odvija ali ga podoživljate mnogokrat. Zakaj? 
Zato, ker ste nekoč izhajali iz svetá, ki je bil prežet in potopljen v svetu glasbe.  
 
GLASBA POVEZUJE LJUDI, HKRATI POVEZUJE DVA ALI TRI SVETOVE HKRATI (davnino, 
sedanjost in prihodnost) 
 
Glasba je namreč prostor predhodnega popotovanja in je zvok, ki povezuje tako žive ljudi 
od tistih, ki so bili predhodno popotniki. A hkrati povezuje dva ali tri svetove hkrati.  
 
Kako je to mogoče? Zelo preprosto! 
Povezuje se davnina, povezuje se sedanjost in povezuje se prihodnost.  
 
Zakaj prihodnost? Zelo preprosto! 
Prihodnost je vse, kar ste na nezavedni ravni gradili skozi svoje zorenje.  
 
Ko ste prvič odprli oči kot novorojenček in vas je preplavila misel, morda zvoka vaše 
matere, ko vam je šepetala na uho, vas prižemala k svojemu srcu, vam pela iz srca, vam 
šepetala, vam je aktivirala tisto vibracijo srca znotraj vas, ki ste jo prenašali ali prenesli od 
predhodnih življenj, od predhodnih vstajenj, v povezavi z vsemi svetovi, časi in prostori, od 
koder ste izvirno ali izvorno tudi prehajali. 
 
Svet glasbe je svet vibracije, ki jo in ste jo ustvarjali na nezavedni ravni, odkar ste prvič 
odprli fizično oko. 
 
Marsikdo bo dejal: »Kaj pa tisti, ki nikoli ne odprejo fizičnega očesa?«  
Pa odprejo srce ljubezni! To je tisto, kar je hrepenenje.  
 
Veliki umetniki ali pa veliki poslušalci odpirajo na dnevni ravni prostor tej energiji.  
 
Kaj pa prihodnost? 
Vse tisto, kar ste v temu življenju kot ta prostor svetega prostora, svete glasbe, 
hrepenenja, pretvarjanja, igranja, ustvarjanja podajali navzgor in ko se ta prostor 
mehurčka spušča navzdol do vas, je to energija, ki se zliva z vami, je to del ali osnova, kot 
okostje, popotnica za vašo prihodnost. 
 
ANGEL GLASBE SE VSAJ ENKRAT LETNO SPUŠČA DO NAS 
 
Zakaj je to tako zelo pomembno? Zelo preprosto! 
Ker v času svetega obhajanja, svetega časa, kateregakoli koledarskega leta, ko prehajate v 
zaključevanje, ali takšno ali drugačno druženje zaradi praznikov ali ne-prazničnih dni, se 
dogaja, da se to bitje samo, vsaj enkrat letno, spušča do vas, ne da bi se morda tega 
zavedali.  
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Zato je to trenutek, v kateremu se vedno znova spomnite, prav opazujte se, ko vam bo 
prišla misel: »Kako lepo bi bilo, če bi bilo!« 
 
Ste morda kdaj pomislili na to, da je to letno tehtanje kateregakoli koledarskega časa? 
Vam prišepnem! 
 
Koledarsko leto se ne zaključuje z zaključkom 31. decembra, ampak se zaključuje s časom, 
ko zima odspi. Takrat odbije tisti energetski pol, v kateremu prihaja novo zorenje, novo 
vstajenje, novo prebujanje ali novo zapisovanje.  
 
V tistih obdobjih ali v takšnemu zaključnemu letu prehajate namreč v obdobje, ko se točno 
ta energija gosti in se giba z vami, znotraj vas. Zato v času svetega obhajanja, kateregakoli 
svetega obhajanja, ali religioznega ali novoletnega, ali rojstnodnevnega ali kateregakoli 
trenutka, ki je za vas svet in se navezuje tudi na nekoga drugega, kot skupnost, se poveže 
ta skupna energija, se prepleta v srcu ta skupni duh časa in prostora 23. nivoja, od koder 
izhaja ta shrambica tega mehurčka, ki prehaja do vas. 
 
Ste morda pomislili, zakaj določeni dnevi kot božični prazniki, kot morda novoletni 
prazniki, prinašajo neko spokojnost?  
Ne zato, ker ste si izbrali praznovati en dan kot družinski praznik! Ne zato! Ampak zato, ker 
imate takrat, v tistemu času, odprte prav te poti teh svečanih spominov ali bitij tega zvoka, 
tega glasbenega dela. 
 
Zato mnogi mnogokrat lahko slišijo glas, zvok, pesem, šepet, tisto nekaj, kar vam seže v 
srce. Mnogi bi dejali: »Jaz imam Angelsko bitje, Bitje glasbe. Angel glasbe ali zvoka je to 
Bitje, ki je svetlo kristalno belo in se v soju luči Ljubezni vedno dotakne vsakogar, vsakega 
srca. 
 
Tudi mantra, katerakoli, je za posameznika sveta, se povezuje na to Bitje, Bitje Angela 
glasbe. Glasbeno angelsko Bitje je tisto, ki se odziva na zvok, ki se poveže s srcem vašega 
vsegá. 
 
Vendar, proti koncu leta, 25 dni imate običajno svetih dni, a se jih morda premalokrat 
zavedate. Zavedate se morda le toliko, kolikor vas opomnIjo prosti dnevi! Zato bodite v 
letošnjemu letu malce bolj razigranega pridiha. Poskušajte opazovati koledarsko leto ali pa 
zimsko leto zadnjih 25 dni. Kajti, nimate nekega skupnega povezovalnega tira!  
Različne religije častijo različne zaključke časa ali prostora nekega iztekanja, kot koledarsko 
leto morda? Če boste opazovali boste videli, da različno praznujete različne praznike, a hkrati 
skupne praznike, da različno zaključujete prebujanje in vstajenje tako pomladi kot tudi 
jeseni. Če nič drugega, če tega ne opazite, pa imate navidezni zamik že zaradi časovnih ur, ki 
vam vedno znova delajo razpletene in odprte poti. 
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KREATIVNOST ANGELSKEGA ZVOKA SE SHRANJUJE V 23. NIVOJU NAD ASTRALOM ZEMLJE 
 
Ampak, srce je skupna nit povezave, ne glede na to, v kateri časovnici ste, v kateremu 
prostoru ste, na kateremu kontinentu ali otoku ste. Kjer koli se nahajate, na planetu 
Zemlja imate skupni utrip 23. nivoja, kjer se shranjuje ta kreativnost Angelskega zvoka.  
 
Zakaj Smo ga poimenovali Angel glasbe? 
Ko se Bitje utelesi, ko se Bitje samostojno postavi, ko ste ga skozi življenje napolnili, vas ta 
prične gnati v kreativnosti.  
 
Ste se morda kdaj vprašali, zakaj kar na vsem lepem postanete kreativni v slikanju? Ali 
mislite, da slikanje ni zvok? Vsekakor je! 
Že barve oddajajo zvok vibracije. Že gibanje barv ustvarja vibracijo zvoka. Gibanje, ki ga 
ustvarja telo, srce, duša, misel, temperament, tisto nekaj, kar ste, je to prostor, kjer se 
aktivira Angelsko bitje Glasbe ali zvoka. 
 
Večkrat kot pride do vas, bolj intenzivno vas žene v kreativnosti, bolj intenzivno vi 
hrepenite in si želite. To je dobro za vas! Zato, ker je to Bitje, ki vas potiska naprej. 
 
Ste morda kdaj opazili, Bom dal samo primer božičnega časa, a ne samo zaradi božiča, ker 
ste ga ustvarili, pač, tako kot ste si ga, ampak zato, ker je to čas ali večer ali trenutek, v 
kateremu se vsi ustavite. 
Večina ljudi je takrat povezana sama s seboj, z neko umirjenostjo, z neko harmonijo, z 
neko globino znotraj sebe in svojega srca. 
Takrat je to Bitje prislonjeno na vas, zato imate občutek, da bi včasih, ali od radosti kar 
jokali ali pa od hrepenenja tega impulza, tega njegovega življenja, gore premaknili in se 
radostili.  
 
Ampak, da njega ne morete prehajati preko omam, čeprav mnogi mislijo, da se to vsekakor 
da. Umetno, tudi če so rastline, je to umetno kreativno ustvarjanje, ki odpira vas navzdol. 
Kot bi vas odpiralo v stožec, v nasprotne smeri. 
 
Vendar, tudi nasprotne smeri niso vedno slabe!  
Kajti, nasprotna stran vas odpira v pokopaninah. A tudi prostor pokopanin, teles, ki ste jih 
dali za seboj, ki so jih podajali za vami v osrčje Zemlje, malo pod vami, kamor koli, so tudi 
tam žive energije. Tako, da se povezujejo na telesa.  
Vendar, takrat imate občutek, da imate od kolen, kot bi imeli malce vlite energije nog v 
neko polje, kot v gostljato polje, ki posamezniku, pač, daje, kolikor daje. 
 
ZDRUŽITEV ANGELA GLASBE, ZASNOVNIKA IN BITJA SRCA  
 
Zakaj Sem se dotaknil tega svetega prostora? 
Za vas morda sveti čas zaključevanj, združevanj, hrepenenja, zahval, je lahko v čistosti tako 
enak prostoru Zgoraj, da zmorete v temu času tudi seči globoko vase in združiti ta Bitja –  
Bitje angelskega zvoka ali melodije z zasnovnim delom, kot zasnovnikom in srcem.  
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To je trik, v kateremu boste lahko preizkusili sami sebe, kaj ste na nezavedni ravni zgradili 
ali prebudili, morda že kot otroci, morda že kot trenutek, ko ste vdahnili v temu času in ste 
si želeli morda v sveti kraj. 
 
Ko se zasnovnik znotraj v pleksusnemu delu poveže s srcem, poveže z Bitjem srca, se 
ustvari najlepša melodija znotraj vas in nastane kot kepa energije, ki prasketa, se giba in 
nagiba. Takrat lahko iz vas švigne energija kot nit svetlobe navzgor, točno v prostor enake 
vibracije, kot ste ga ustvarili spodaj, v telesni strukturi. 
 
Takrat se ta energija prosto steče navzgor in jo lahko opazujete do trenutka, da se ta nit 
dotakne navideznega neba. Dotakne se prostora ali meha vaše shrambe.  
 
Milni mehur se zagiba in v trenutku boste zapazili Bitje, ki je dejansko kot Angel ali Vilin, 
neka takšna mešanica vsegá. In je sveti, z velikimi krili. Zakaj krili? Čeprav v Našemu svetu 
ne uporabljamo izraza krila, ampak na Zemlji vam je to zelo blizu, ker so vam religije to tako 
lepo pričarale in vam prinesle pred vaše obličje. 
 
Ta krila, ki jih imajo oni, so namreč prostor, kot krila, ki jih povežejo medsebojno, kot bi 
naredili obroč z rokami, a jih naredijo s krili. Krila so oddajniki vibracije in nastane kanal. 
Skozi ta kanal oni lahko odidejo kamor koli si zaželijo, ko postanejo samostojni. A hkrati 
lahko ponesejo vas kot zasnovniki, skupaj s seboj, v drugi čas. Kamorkoli stopi njihova 
navidezna noga, zmorejo vstopiti in od tam lahko slišite zvok melodije znotraj vas ali ob 
vas.  
 
Mnogi ste se že srečali s to lepoto čarovnije, ko ste poslušali zvok nečesa, kar je tujega. Bili 
ste očarani in fascinirani. Bili ste prepričani, da je to nekaj, do česar morda vi ne zmorete. 
Ampak, prav to je pot, ki vas pelje tudi od tod!  
 
Kajti, ta čista vibracija tistega prostora vam namreč odpira prostor, kjer so Bitja, ki so vas 
nekoč z Ljubeznijo pospremila do trenutka vašega vdaha. In če ste pozorni, prav določena 
glasba, ki jo vi morda v prazničnemu času poslušate kot zvok melodije, ki vas odpira, vam 
dajo pogled in v poslušanje in v povezavo komuniciranja s svetimi prostori čiste glasbe. 
 
Da stopim korak dalje! 
Ko je duša pripravljena na izpustitev in nič več vrnitve nazaj, v neko telo ali v prebuditev 
nekega telesa, jo vedno pričakajo zvoki glasbe, petja in šepeta točno Tistih, ki so v 
prostoru, od koder poslušate glasbo, ki vam seže do srca. 
 
Zato mnogi, ki so odšli ali se vrnili, so zašepetali: »Ta glasba, ta čudež, ta moč, ta čarobnost, 
ta popolnost me vleče domov, me vleče navzgor, me vleče tja, kjer je Božja pravljica doma!« 
Točno tam so Bitja, ki vas pričakajo s petjem iz svojega srca, a hkrati je enaka energija kot 
ste jo vi na nezavedni ravni ustvarjali, vse od vdaha pa do trenutka zavedanja ali do 
lastnega izdaha.  
To so trenutki kreativnosti in se duša zliva s to energijo. In zato se enako z enakim na neki 
ravni poveže in jo pričakajo najbolj sveta Bitja, najbolj častna Bitja, ki omogočajo vrnitve 
znova domov. 
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To še ni kompaktni prostor! 
To je sveti prostor miru, kjer energija najde svoj dom, kjer se duša umiri, se spusti v radost, 
v ljubezen in znova začuti vse tisto, kar je čutila od prvobita. 
Morda je pozabila na to ljubezen skozi svoje popotovanje, morda skozi življenje, morda skozi 
osamljenost, morda skozi gibanje svojega časa in prostora. 
 
Hkrati, ko duša vstopa v ta sveti prostor, skupaj z vami kot z zasnovniki, ko se spušča in 
povezuje, je namreč to sveti prostor kreativnosti in je to energija, ki se bo skupaj z vami 
zlila v nesmrtno telo in bo z vami v večnosti potovala, ker ste prav to vi, čisto sami. 
 
Več kot ljubezni daste iz sebe, skozi sebe, skozi to čarobnost vašega življenja, več energije 
se shrani in zapolnjuje in uteleša, močnejša je vaša energija. 
Trenutek, ko ste vi spojeni s to energijo, morda šele tedaj, ko se konča življenje ali vaše 
popotovanje, ali pa se je končalo tistim, so vedno z radostjo enako peli in se radostno 
smejali. 
 
Kako je mogoče, da duša prenese ta zvok? Zelo preprosto! 
Ker vi ste ljubezen, ker vi ste radost, ker vi ste hrana, ker vi ste vibracija. In to je večnost. In 
to je popotnica za trenutek, ki mu pravite ali mu pravimo, ga opevamo kot popotnica za 
nesmrtno telo. 
 
Nesmrtno telo ni človeško telo. 
Saj veste, človeško telo je spekter vsegá, čarovnija večih, tisočerih okusov. Okusi so lahko 
tako šarmantni ali očarljivi, kot je očarljiva vaša misel kateregakoli trenutka. To so spomini, ki 
ostanejo večni. 
 
Zato bi vam prišepnil, da skozi življenje poskušajte tu in tam, ko ste res v miru s samim 
seboj in ko poslušate morda glasbo, ki vas dvigne, da vstopate v ta prostor, boste lahko pri 
živi zavesti, pri živemu telesu vstopali v sveti prostor, v katerega vstopajo rajni ali tisti, ki 
so šli skozi kreativnost svojega življenja ali popotovanja. 
Čarovnija, ki vas dela lepe, ki vas dela drugačne, ki vas dela popolne, a hkrati vas vedno 
znova razkriva kdo ste, kaj ste in zakaj ste. 
 
In to je ena izmed ločnic, katera vam daje odpustnico, da lahko prehajate k Nam, kajti v 
nesmrtno telo bodo vstopili samo tisti, ki bodo zmogli biti Ljubezen. Nikakor ne sovraštvo, 
nikakor ne zavist, nikakor ne povzročitelji bolečine, smrti, ujetosti ali morda celo uboja! 
 
ANGELSKO BITJE GLASBE NAS ZMORE DIREKTNO POVEZATI Z IZVOROM 
 
Svet je pravzaprav velika popotnica vsegá, kar vi ste.  
To Bitje zvoka ali Angelskega bitja glasbe, je pravzaprav Tisti, ki se zmore direktno povezati 
še z Nekom, ki je najbolj Sveti, ki je najbolj Čisti, ki mu vi ali Mi pravimo Izvor.  
 
Izvor je pravzaprav Nekdo, ki ga mnogi želijo opevati kot Bog. Vendar, to je skupna 
energija enega uma, ki ni um kot um, ampak je srce, kot duh, kot življenje.  
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To je prostor Svete Ljubezni tistega Kreatorja, iz katerega izhaja preprosta nota Ljubezen. 
In prav to je na Zemlji tako zelo iskano. Prav to je tisto nekaj, kar je najbolj popolno. Prav 
to je tisto nekaj, kar vas vedno znova vleče domov. 
 
Kaj mislite, zakaj se v bolečini vedno znova spomnete na dom? Zato, ker tam je bilo nekaj, 
kar tukaj ni ali pa je morda premalo. Se počutite morda oskrunjene, opeharjene, ogoljufane 
ali obrane. 
 
LJUBEZEN JE NAJMOČNEJŠA ENERGIJA, KI JO NIKOLI IN NIKDAR NE SMEMO ZATAJITI 
 
Kaj iščete skozi življenje? 
Pripadnost, povezanost, ki jo daje ljubezen. Ali iščete nekaj, da bi se počutili varne?  
Ni besede, ni stanja, ni religioznosti, ni ničesar, kar bi lahko nadvladala energija kot 
ljubezen. Ta je najmočnejša energija, ki jo nikoli in nikdar ne smete zatajiti! Materialnost je 
prhka, je prazna, je bolečina v vseh pogledih. 
Ljubezen pa je globočina, je izvor, je povezanost, je harmonija, je celostno, je celovitost 
vsegá. Kajti, vsaka celica vibrira. Vsaka celica daje svoj zvok. Vsaka celica privablja drugo 
celico kot paritveni ples in vsa ta lepota, ki jo imate znotraj sebe in nikoli, res nikoli, ne 
smete izdati!  
 
To ste vi!  
Vi ste, skozi moč hrepenenja, misli, lastni kreatorji, lastni ustvarjalci. Ste kreatorji svoje 
bodočnosti. Ste kreatorji svojega telesa, svojega temperamenta, svoje posebnosti, svoje 
očarljivosti, vsega kar in po čemer hrepenite, nekoč dobite. 
 
Ampak, ne tako zelo daleč v prihodnosti!  
Zelo kmalu, ker ste na zadnjemu, takšnemu močnemu popotovanju, ker se boste zlivali, 
sestavljali in vse shrambe pridobili in jih zlili v eno celovitost. Vsa Bitja, ki ste jih prebudili 
kot Svetloba, bodo stala za vas, ob vas, v tisti popolnosti, o kateri sanjate že, ko ste bili 
morda še otrok. 
 
Zato nikoli, res nikoli ne smete v sebi izpustiti Ljubezni!  
Ko izgubite ljubezen do svojega trenutka, do svojega kreativnega duhá, izgubite svoje 
sanje.  
Ko izgubite svoje sanje, izgubite svojo vizijo.  
Ko izgubite svojo vizijo, izgubite sebe. Ne veste več, kdo ste in zakaj ste. Postajate otopeli, 
hladni ali izgubljeni. 
 
Morda imate občutek, da ste pozabljeni, da vas nihče več ne opazi. Ampak, glej ga zlomka! 
Predno pridete do takšnega trenutka svoje teže ali bolečine ali pričakovanj nekaterih 
drugih, se spomnite na ta sveti prostor, se spomnite na svojo kreativnost, ki jo sedaj 
poznate, ki jo imate, se spomnite na ta 23. nivo Zgoraj in iz sebe poženite to nit in to Bitje 
poveznite k sebi.  
 
V trenutku, ko se to Bitje zlije z vami, ko vas objame, boste začutili, da imate svoj dom, da 
imate svoj prostor pod Soncem, pod Nebom, v Vesolju, v Stvarstvu, v vsem mogočem 



 

 10 

popotovanju. Točno to je tisto, kar vam da iskro življenja, kar vam daje prebuditev in moč. 
In točno tega se oklenite, oprimite in zbujajte. 
 
Na ta način boste postali povezovalni med Nebom in Zemljo, med Nebom in Življenjem, med 
širino in veličino. To ste vi. Vi ste tisti, ki ste kreirali do sedaj vsak trenutek, vso to čarobnost, 
vso to popolnost. Potopite se vanjo.  
Bodite ponosni, da ste igralci in soustvarjalci! 
 
Nič zato, če vas nekateri ne začutijo! Nič zato, če vas nekateri ne razumejo! Nič zato, če vas 
nekateri ne ljubijo kot vi ljubite njih! Nič zato!  
Ker to ni vaš dom. Vaš dom je od 23. nivoja navzgor. 
 
In zato se povezujte z Bitjem, ki je vaša vez, ki vam daje smisel, ki vam daje upanje, ki vam 
daje zaupanje, ki vam daje celovitost pripadnosti, miru in harmonije.  
Skozi to Bitje boste znova ljubili kot ste ljubili nekoč. Skozi to Bitje boste častili, kot ste 
častili nekoč. 
 
Kaj pa je čast? Kaj je čaščenje? 
Čaščenje je biti Ljubezen. Ljubezen je harmonija, je čut, je občutek in je pot, ki vas pripelje 
tudi domov. 
 
Zato vam v zaključku tega prečudovitega popotovanja letošnjega koledarskega leta želim, da 
k sebi, za sebe, čim večkrat povabite Bitje Ljubezni ali Bitje glasbe, Angelsko bitje in se 
prepletite z Njim skozi zvok glasbe in melodije. 
 
Odprite svoja srca za Vesoljni svet, za svet življenja in popotovanja.  
In to vam odpre pot, da boste slišali šepet vetra, da boste slišali šepet ptic, šepet dreves, 
šepet življenja. In to je vaša hrana. In naj vam bo to popotnica za naslednje obdobje, v 
katerega vstopate. 
 
Želim vam vse lepo in lepo, lepo pozdravljeni. 


