
Odpuščanje, sprejemanje in samosprejemanje je pot v blaginjo človeštva in le zreli in hrabri ljudje 
so tega zmožni. Sledite Božji ljubezni v svojem srcu, najdite pot in mir v sodelovanju z bližnjimi. V 
svojih srcih najdite stare vrednote in pojdite naprej neobremenjeni s preteklostjo. Preteklost 
mora biti le zbledel spomin  na stare napake, ki vas oddaljuje od napuha in ega ter vam omogoča 
vpogled vase na osnovi parametrov samosprejemanja, neodtujevanja od družbenih norm in 
neponavljanja preteklih napak. Zazrite se v svoje srce in najdite mir, ki si ga želite v sebi, saj boste 
le z odpuščanjem, sprejemanjem in samosprejemanjem našli pot v blaginjo svojega bivanja in 
pot sožitja s svojimi bližnjimi in vsemi, ki vam prekrižajo poti. Nihče ne vstopi nenapovedano v 
vaše življenje, vse je del širšega koncepta razvoja družbe. Nič ni samemu sebi namen, ampak vam 
zagotavlja vašo popolnost in notranji mir, ko v svoje srce sprejmete napotke, ki vam jih dajo vaši 
bližnji in vsi, ki vas želijo poslati na pravo pot. Kadar bližnji in ostali delujejo iz srca, jih sprejmete 
vase in napredujete po hierarhični  lestvici samosprejemanja in odnosa do sebe ter drugih. 

Samosprejemanje je najtežji proces v življenju. Lažje je sprejeti npr. množične katastrofe, 
tragedije ... kot pa lastne napake. A ravno odpuščanje vodi v samosprejemanje. Če imate v sebi 
moč odpuščati še tako težke napake sebi in bližnjim, lahko marsikomu pokažete pravo pot do 
njegovega srca z delom na sebi in neodtujevanjem od družbenih norm. Ravno družba vas 
usmerja na pot poguma in hrabrosti, ko je v stiku s seboj in pravimi usmeritvami. Prave poti 
razvoja vsakega posameznika določa Bog s svojo dobroto in se trudi poslati vso ljubezen, ki jo 
lahko sprejmete v svoja srca. A iz sebe morate dati napuh, ego, sovraštvo. To pa je vaša svobodna 
izbira, želite ljubiti in biti ljubljen ali sovražiti. Odločite se po svoji vesti in popeljite svojo 
kolektivno zavest na višje nivoje zavedanja s pravilnimi odločitvami, vero vase in 
samozaupanjem. Notranja moč in modrost vam dajeta izhodišče za boljše življenje, a šele takrat, 
ko premagate nizka čustva in napuh.

Mir je v delu na sebi in samosprejemanju. Potrudite se premagati svoj ego, svoj ponos, ljudem 
stopite bližje, jih objemite in jim izkazujte svojo podporo na pot ljubezni vedno, kadar vas za to 
prosijo. Ljubezen razdre vse še tako težke okoliščine, težave, nesamosprejemanja. Le odpreti se ji 
morate in jo sprejeti v svoja srca, jo razdajati med bližnje in čas katastrof, kataklizem in gorja se 
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poslavlja od take kolektivne zavesti. Ko to uresničite po Božji volji, greste naprej, ločeni od 
preteklosti, strahov, preteklih travm in nesprejemanja samega sebe. Pojdite lepoti življenja 
nasproti z blaginjo v svojem srcu, odpuščajte, ljubite svoje bližnje kot Bog ljubi vas in vam daje 
vedno znova novo priložnost, da se sprejmete in greste po pravi poti ljubezni in miru v sožitju z 
družbenim in  javnim dobrim. Dobrota človeštva mora biti kolektivna, da doprinese potrebne 
spremembe v srca večine.  Poslana mora biti iz srca, ne interesov. Interesi vas oddaljujejo od vas 
samih in vam ne dajo spati, ko ne verjamete vase. Poiščite pomoč svojih bližnjih, če ne verjamete 
vase in ne najdete poti vase, do svojih bližnjih, do odpuščanja. 

Bog vam nakloni pomoč v kakršnikoli obliki, ko prosite zanjo. Ne pošilja vam milosti, če si je ne 
zaslužite. Ne pošilja vam poguma, če nočete stvari premakniti iz mrtve točke. Ne daje vam 
podpore, če nočete iti naprej in širiti svojo dobroto. Pomaga vam pa vedno, ko si želite napredek, 
ko želite odpuščati, ko hočete doseči mir z delom na sebi samospremanjem in notranjo moč 
usmerjate v reševanje kon�iktov, ki vas bremenijo.

Pomaga vam vedno v nezavedni obliki v vas samih ali vaših bližnjih. Pošilja vas v preizkušnje 
celote vaše trdnosti in moči, saj le skozi skušnjave in preizkušnje lahko napredujete po hierarhični 
lestvici samozaupanja, moči in vere vase. Ko verjamete vase, tudi Bog verjame v vas in vam nudi 
priložnost dokazati se v vedno težjih situacijah, da vam lahko da vedno večjo podporo, ki jo 
potrebujete, ko greste vedno večjim nevihtam nasproti. Če počivate na lovorikah, ne rabite 
dodatne moči, volje in poguma in ostajate na starem. Ko pa želite napredovati v svoje in javno 
dobro, od Boga prihaja podpora, a tudi preizkušnja, da se lahko dokažete, da si zaslužite vedno 
več in to znate tudi pravilno uporabiti. 

Božja volja temelji na pravičnosti in porazdelitvi med tiste, ki ljubezen nosijo v svojem srcu in si 
želijo pravične ureditve družbenega sistema. Čas sprememb šele prihaja. Ko situacija postaja 
nevzdržna, kliče po spremembah, ki jih lahko izvedejo le pravični ljudje, saj ko je dobrota in javno 
dobro del vaše notranje samozavesti, vam ljudje lahko sledijo na poti po želji do pravičnih 
sprememb. Življenje je plemenito, ko svoje dobro delimo z drugimi, a do sedaj teh poti ni bilo 
veliko. Šele ko se večina spremeni v svojih srcih in vidi skupno prihodnost v sodelovanju, ne v 
tekmovanju, konkuriranju, si lahko delite lepe trenutke, ki jih je vedno več, ko ubirate pota 
ljubezni, sprejemanja ljubezni v svoja srca v še tako težki situaciji in v hipu se spremeni vaš pogled 
nase in trenutno situacijo. 

Zaupajte vase in v svojo ustvarjalno moč. Bog vam stoji ob strani, ko ste del širšega koncepta, ko 
verjamete vase in pravičnost v vsaki težki situaciji. Le vera vase, pravičnost in širši koncept razvoja 
družbe vas lahko pripeljejo na višje nivoje zavedanja sebe, družbe in življenja samega. Življenje ni 
samemu sebi namen, ampak ima širši smisel – najti moralne vrednote in vrline, slediti svojemu 
srcu, odpuščati, ko vas nekdo razočara in v sebi najti moč in vrline ustvarjati boljšo prihodnost 
človeštva, saj mučenje samega sebe in drugih nikomur ne koristi. Le javna blaginja vodi v razvoj 
in nirvano, a marsikatera srca se morajo odtajati, spustiti vase ljubezen in Božjo voljo, se odpreti 
človeštvu in biti zaznamovani v zgodovini človeštva kot dobrotniki in odpiralci novih časov 
blaginje ter sožitja. Sledite ljubezni in Božja volja vam odpira nove poti do sebe in src vaših 
bližnjih.
       
Pozdravljajo vas vaš brat Jezus, Kristus, Marija, Maitreya in vsi, ki vas ljubijo in vam dajejo svojo 
podporo do vas samih. Ljubite se in spoštujte eden drugega. 
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