
 
 
 
 

Vsi skupaj smo enost 
 
 
Vsi smo eno, vsi smo ljubezen, vse kar potrebujemo imamo že v sebi... In podobne misli slišimo 
na raznoraznih duhovnih srečanjih... Pa smo res vsi eno oz. si to želimo postati? Smo zreli biti 
eno z nekim zločincem oz. ali smo lahko eno z neko razsvetljeno osebo... Smo si preveč različni, 



da bi se lahko dopolnjevali ali morebiti ravno zaradi te raznolikosti, učimo eden drugega in se 
tako dopolnjujemo... Naša pot je res prav zanimiva, najprej pridemo iz enosti, v svet kjer se 
enosti ne zavedamo, da bi prišli spet nazaj kjer smo že bili... In tako leta in tisočletja, dokler ne 
ustvarimo enosti tudi v fizičnem smislu in zopet postanemo to kar smo že nekoč bili oz. smo 
skozi, a se tega ne zavedamo. 
 
Na samem začetku, ko je Bog del sebe, ob t.i. velikem poku, razdelil na nešteto različnih delčkov 
in jih poslal različno daleč stran od sebe, iz tega trenutka izvira enost, enost z vsem kar obstaja, 
zavedanje da smo vsi ustvarjeni iz istega vira, Boga, da smo vsi med sabo povezani, se 
usklajujemo in dopolnjujemo. A z razvojem človeštva, smo ta Božji delček, ki nas vse povezuje 
med sabo, v večini primerov, potlačili nekam v ozadje in se ga nikakor ne zavedamo. Duša ki je 
prisotna v našem telesu, je ta nezavedni delec, ki nas vse povezuje v celoto, a duše v našem 
telesu, ravno tako delujejo na, za nas, nazavednem nivoju, saj je do zavestne povezave z našo 
dušo, kar dolga pot.  
 
Duše, ki so namenjene zemeljskim inkarnacijam, živijo v različnih skupinah, se usklajujejo, 
dopolnjujejo in v svojem svetu uresničujejo Božjo voljo in namen. Zavedajo se enosti in z 
medsebojnim sodelovanjem, usklajevanjem, težijo k njeni realizaciji. Ko Bog določi neki duši, da 
se bo utelesila v novem življenju na Zemlji, se ostale duše iz njene skupine, formirajo v duhovno 
vodstvo te duše in tako nadaljujejo svoje prijateljstvo in sodelovanje. S tem, da je ta duša na 
Zemlji, v nekem telesu, ostale duše so v duhovnem svetu in stremijo k temu, da tej duši na 
Zemlji čimbolj pomagajo in tako skupaj pripomorejo tudi k razvoju človeštva in zavedanju enosti.  
 
Torej se za duhovno pomoč, ki nam omogoča napredek in razvoj, vedno obračajmo na svoje 
duhovno vodstvo, saj so tam duše in energije, ki jih naša duša pozna, z njimi sodeluje in ustvarja 
svetlo prihodnost. Ob našem duhovnem razvoju, se duhovno vodstvo širi, ustvarja nove 
povezave, Bog ga sproti določa v Božjih zapisih in tako lahko dobivamo iz dneva v dan, močnejšo 
in intenzivnejšo duhovno pomoč, ki vedno prihaja iz duhovnega sveta. Razširjeno duhovno 
vodstvo deluje v kontekstu sinhronizacije in nadgradnje obstoječega duhovnega vodstva, ki je 
tako naši duši domače in predstavlja pravo pomoč v našem razvoju. Ko nekateri razmišljajo, da 
je že vse v nas in da ničesar ne dobimo izven sebe, je to da imamo vse v sebi, le začetek, če na 
tem ostanemo, je naš samorazvoj enak nerazvoju. Seveda je izbira naša, a ker ima naša duša 
tudi svoj načrt oz. poslanstvo v vsakem življenju, je nujno da se razvijamo v skladu z našim 
načrtom, sicer nas življenje samo postavlja na pot takih preizkušenj, ki nas vračajo na pot 
razvoja, saj stagniranje vodi v preizkušnje, ki si jih ne želimo. 
 
To da od ideje da smo vsi eno, neredimo nekaj kar bi nas tudi v praksi povezovalo, je to, da 
najprej poskušamo vzpostaviti zavestni stik s svojo dušo, kar kasneje vodi v povezanost v širšem 
smislu. Naša duša je izredno subtilna energija, ki je zavestno večinoma ne moremo zaznati. Da bi 
prišlo do zavestne povezave, je samo ena pot. A ta ni lahka in enostavna. Najprej se moramo 
zavedati, da so vse naše težke misli, nizka čustva... tako breme za naše telo, kot tudi za našo 
dušo. Naša ljubezen bo počasi telo in dušo osvobodila vseh napetosti in bremen in to je prvi 
korak v tej smeri. Drugi korak je, da se zavedamo da je energija fizičnega telesa na bistveno nižji 
vibraciji in energiji, kot energija duše. Zato je edina pot taka, da začnemo dvigovati energijo 



fizičnega telesa, se razbremenimo vseh čustveno miselnih blokad, ki ovirajo dotok in pretok 
energije in počasi pripeljemo energijo fizičnega telesa na tako vibracijo in višino energije, da se 
energija naše duše lahko zlije z energijo našega telesa, v eno in tako ljubezen in znanje naše 
duše, prehaja v zavedno delovanje. To je edina pot ki vodi v zavestno povezavo z našo dušo, saj 
vse ostale tehnike ne morejo dati rezultata, ker je razlika v energiji duše in telesa previsoka, da 
bi lahko prišlo do zavestne povezave... 
 
Vesolje je neskončno in funkcionira v popolnem redu, ravnovesju in harmoniji. O vseh 
dejavnostih, dogodkih... v celotnem vesolju, se ustvarjajo zapisi, ki se skozi sinhronizirajo in tako 
ohranjajo red, popolnost in enost. Ravno tako so v zapisih tudi določene vse duhovne hierarhije, 
vse povezave... in ker duhovne energije nimajo svobodne volje, prek zapisov uresničujejo Božjo 
voljo. 
 
Bog nam odpusti deset napak, potem jih začnemo odplačevati, če ne v tem življenju, pa v 
naslednjem. Kaj to pomeni? V vsakdanjem življenju ustvarjamo dobre in slabe dogodke, a do 
fizične smrti, se v veliki večini dobre in slabe stvari v našem življenju, pokrijejo. Teh deset napak 
je tisto, kar nam Bog pogleda skozi prste, da lažje pride do izravnave. Če nekdo ne naredi te 
izravnave, se naredi izravnava skozi karmični dolg, ki se knjiži v Božji karmični zavesti in ga 
odplačujemo v naslednjih življenjih skozi težje preizkušnje. Če nam Bog skozi tisočletja, ne bi 
namenil odpustiti deset napak pred poravnavo, bi se znalo zgoditi, da bi karmični dolg zadušil 
naš razvoj in napredek. Ravno tako je Bog v svoji popolnosti, določil celoten potek razvoja duš, 
nekatere gredo skozi zelo različne poti. Velika večina duš se razvija po ustaljenih, zgoraj opisanih 
poteh, nekatere pa gredo skozi iskušnjo in preizkušnjo izgubljenih duš, ujetih duš, ranjenih duš, 
do raznoraznih stanj, ki blokirajo oz. otežkočajo optimalen razvoj duš. O tem v kakšnem 
naslednjem članku.  
 
Večinoma se sploh ne zavedamo v kako popolnem sistemu živimo, saj ravno popolnost vesolja 
nas lahko postavlja na pravo pot, pot do enosti, če se le te popolnosti zavedamo. Bog stremi k 
naši popolnosti, zato nam pošilja svojo ljubezen, ki nas postavlja na pot popolnosti takrat, ko se 
začnemo zavedati svoje popolnosti v notranjem bistvu samega sebe. 
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