Jedro Božje popolnosti 3. del
In kako izbirate med potmi, ki so za vas idealne in v skladu z Božjo voljo? Božje jedro pošilja vse
idealne rešitve vaših problemov skozi duhovno pomoč, ki temelji na Božjih naukih. Božji nauki vas
usmerjajo po poti resnice in samosprejemanja. Božji nauki so vam v pomoč, ko ne veste, katera pot je
prava, katera vas oddaljuje od vas samih in katera vas zavaja.
Torej vse informacije Božjega jedra prispejo v vaše vzporedne dimenzije skozi vašo duhovno pomoč,
ki vas v življenju za vas nezavedno usmerja. Rešitve vam vaš duhovni svet predstavlja kot astralne,
mantalne in kavzalne projekcije, ki jih lahko zaznate v vaših sanjah, občutkih in v stanjih globoke
meditacije. Pridejo tudi kot kratek preblisk, ko lahhko zaznate višje dimenzije kot trenutek resnice in
soočanja s samim seboj.
Duhovni svet vam vedno predstavi celovite rešitve in vas usmerja na pot razsvetljenja in notranjega
miru. A če ne greste po tej poti, ki vas osvobaja bremen, teže in nesamosprejemnaja, seveda sami
nosite odgovornost, saj izberete poti, ki niso začrtane v vaši popolnosti, saj popolnost je, ko ste v
stiku s seboj in svojim notranjim jedrom.
Božje jedro hrepeni po uresničitvi vaših sanj in želja, ki izvirajo iz vaše resnice in vaše želje usmerja
skozi transformacijo vseh Božjih dimenzij. Teh je deset in vse transformacije, ki so potrebne v vašem
notranjem jedru prej ali slej prepoznate kot svojo popolnost in svojo blaženost.
Zazrite se torej v svoje srce, najdite popotnico na višje nivoje zavedanja z delom na sebi,
samosprejemanjem in najdite pot v sožitju z vsemi, ki vas postavljajo na pravo pot, pot poguma,
notranje moči in ustrežljivosti, ko si jo nekdo zasluži.
Božje jedro sestavlja vseh deset dimenzij Božjega kraljestva, ki pa niso povezane med sabo, dokler ne
najdete poti vase na osnovah načel samosprejemanja in vzajemnosti. Vse dimenzije sodelujejo na
povsem preprost način, ena drugi dajejo, kar trenutno katera potrebuje. Če ste vi v stiku s samim
seboj, prispevate svoje jedro Božje popolnosti kot celoto, ki daje delčke sebe v vesolje kot popolnost,

ki se prepozna v sebi, ko ste delček sebe predali na višje nivoje z zavedanjem samega sebe in svojega
poslanstva.
Bog je razdelil delčke sebe na vse najvišje nivoje, ki vam sedaj stojijo ob strani in vam kažejo pot do
celovitih rešitev vašega življenja skozi delo na sebi in izbiri optimalnih rešitev. Če pa ne grete po
poteh Božjega razsvetljenja, se blaženost odmika in popolnost vesolja nujno rabi delčke samega sebe
za celovitost, enost in enakost.
Ko se znate zazreti vase in v sebi uzrete popolnost z delom na sebi, prispevate delček blaženosti v
celovito podobo izgradnje popolnosti tudi na fizičnih nivojih. Celovite rešitve so vedno v sozvočju z
duhovnimi energijami, saj drugače ne najdemo dovolj visoke vibracije in frekvence ter se ne znamo
soočiti s posledicami svojih napak.
Božje jedro hrepeni po enosti vsakega še najmanjšega delčka in vam nudi sožitje na vseh dimenzijah
vašega razvoja. Različne dimenzije predstavljajo popolnost vašega sistema, duša tako soustvarja vašo
pot do izgradnje celovite osebnosti, saj le celovita osebnost lahko stoji za svojimi dejanji in nosi
odgovornost vseh preteklih napak.
Potrudite se biti boljši kot kdajkoli doslej in celovite rešitve vaših trenutnih stanj se vam bodo
ponudile same po sebi, kot celovit projekt izgradnje trdnih temeljev vaše prihodnosti le takrat, ko
boste v stiku s samim seboj, ko znate poslušati svoje srce in ste temelj samemu sebi in vesolju v
celoviti izgradnji samega sebe.
Kdor prispeva delček svoje popolnosti in blaženosti, se zna vedno postaviti zase na povsem
optimalen, pravilen način. Le celovita osebnost zna postaviti meje samemu sebi, svojemu napuhu,
zna odgnati ego vedno, kadar je to potrebno, se zna zazreti vase in najti pot v sodelovanju ter pomoči
drugim. Le prava čustva in pravi notranji občutki, ki so plod notranjih zaznav, so popotnica na višje
nivoje zavedanja.
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