
V LETU 2011 SE ODPIRAJO VRATA V NOVO OBDOBJE 

 

Telo BOGA je sestavljeno iz Zvezd, 
medzvezdnega prahu, ki jim nekateri pravijo galaksije, 
iz zvezd teh galaksij in iz vsega kar ve tvoj skromni um. 

Telo BOGA ima mnogo podob, ki se menjajo. 
Številni darujejo v to podobo svoja darila. 
Darilo ljudi je KRISTUS. 

To je darilo naše krvi, ki omogoča to kar smo 
- da darujemo povezovalcu sveta. 

Toda darovali so kreatorji novega rodu Človeštva 
a rasa ljudi, ki sedaj obstoji – dvospolna, ne daruje več, 
njihova darila gredo mimo BOGA. 

Končajo tam, kot nevreden prah na njegovih ustnicah,  
kot mušica, ki se zagozdi v njegovem grlu ali pljučih. 

Smo kot motnja nad katero lahko joka. 
ali pa jo povsem prezre, saj ni omembe vredna. 
Na Zemlji pa je še nekaj potomcev kreatorjev sodobnih ljudi 
kot lahko imenujemo kreatorje Norčka, moškega, 
ki je kreiral sodobno žensko 
- sfrustrirano zaveznico, ki ga ima vse bolj zadosti 
zato sama, mimo Norčka, išče pot do Boga. 

Da, ti potomci kreatorjev še dajejo Kristusa BOGU. 
Sliko Kristusa, ki kreira ljubezni novih povezav med zvezdami, medzvezdnim 
prahom ipd. v rože travnika, dišeče in polne medenih napitkov. 
Zopet se s svojih podzemskih luknjic selijo na zemljino površje 
in hočejo obrniti kolo zgodovine. 
Tudi med Norčki je vse več svetlih misli, ki želijo povezati in dati ljubezen. 

Desettisočletja traja otroško obdobje v katerem se je molilo, da kdo izmed njih zmore 
moliti podobo Kristusa v telesu BOGA. 
Zemlja je prav preobtežena s številom Norčkov. 
Številni med njimi imajo svojo genialnost 
in BOG se čudi nad njimi 
nad številnimi se nasmehne, 
z nekaterimi se posladka. 
A noben ne zmore obuditi Kristusa. 
Sam se pridružujem Bellu in Ainu v telesu BOGA 

in pišem to pesem, da bova dva, 
za tisoče drugih, ki zmorejo isto in več.  
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