Božja pot vas usmerja vase, v vaše poslanstvo in vaš notranji mir. Ko se ne znate zazreti vase v vsaki
kritični situaciji, se oddaljujete od blaginje biti spoštovan v svoji okolici in ne znate najti prave poti za
dosego svojih ciljev. Ko si želite nekaj kar vam ni namenjeno po Božji volji, se oddaljujete od samega
sebe in na prvo mesto daste svoj napuh namesto potrpežljivosti, ki je potrebna za dosego nekega
cilja. Cilji in poti niso isto, ko se ne znate identificirati s samim seboj in svojo okolico, saj okolica vam
je pokazatelj vašega trenutnega stanja priljubljenosti, sprejetosti in uvrščenosti v sam vrh hierarhične
lestvice tistih, ki se trudijo delati za Božji blagor, iščejo pot usmiljenja in podpore za vse, ki so pomoči
potrebni. Ko ne daste svoje želje in potrebe vedno v ospredje, znate poskrbeti tudi za druge, jim
namenite košček svoje pozornosti, kanček svoje ljubezni, potrpežljivosti in želje postati najboljši v
vsem kar počnete, predvsem pa v pomoči drugim.
Revni in ubogi so pomoči najbolj potrebni, saj so izolirani na rob družbe, borijo se za svoj obstoj, a jim
trenutna situacija in okolica nista namenjeni v podporo rešitve njihovih težav. Zato nujno potrebujejo
pomoč tistih posameznikov, ki so se pripravljeni žrtvovati oz. žrtvovati delček svojega časa,
potrpežljivosti, pozornosti in jim nameniti delčke svojega časa, ki so jim še kako dragoceni, saj vsak
majhen napredek je tisti, ki vas osvobaja bremen in krivic vaše preteklosti in vaših bremen ter vam
daje moč in pogum, da razrešite svoje težave v svoje najvišje dobro in prispevate delček svoje
popolnosti v kolektivno zavest in najdete pot in mir v sebi do razodetja najvišjih resnic vesolja, ko jih
začutite v sebi in jih udejanite v svojem vsakdanjem življenju. Vsesplošne resnice vesolja temeljijo na
resnici, popolnosti, vzajemnosti in notranjemu miru. Če je nekomu storjena krivica, vesolje poskrbi za
svojo izravnavo z dobrimi deli in okolico prisili, da sprejme posledice svojih napak in gre naprej, ko je
to potrebno.

Ne oklepajte se preteklosti, ne živite v njej, ne postanite sužnji svojih napak, ampak pojdite naprej z
dvignjeno glavo, ko razrešite vse svoje omejitve biti dober na vseh področjih materialnega in
nematerialnega sveta. Popravite vse krivice , ki ste jih kadarkoli povzročili komurkoli, predvsem pa
samemu sebi, saj ljubezen vas postavlja vedno na pravo pot, pot razuma in srca v simbiozo z vašimi
občutki, ki vam dajejo veljavo v duhovnem svetu. Duhovni svet temelji na resnicah popolnosti, enosti,
enakosti in nihče ne uide svoji usodi, če naj se še tako trudi biti nekaj kar ni. Vsi smo samo to kar smo,
nič več in nič manj, ampak da postanemo to kar smo, ni malo dela, ampak je veliko odrekanj svojemu
napuhu, egu, karierizmu in podobno. Znajdite se v vsaki situaciji v kateri ste, kot ljubljeni od Boga
samega in Bog vam bo namenil svojo pozornost skozi dogodke v vaši okolici, ki vas bodo spomnili kdo
ste in kam greste.
Vsi gremo eno samo pot, pot ljubezni in samospoznanja, tako samega sebe kot vesolja kot najvišjo
instanco samega sebe v samosprejemanju in delu na sebi, saj delo na sebi ponazarja vse tiste
spremembe, ki so nujne, da postanete to kar ste nekoč že bili, ljubezen, popolnost in mir. Življenje je
sestavljeno tako, da vam kaže bližnjice in daljše poti do vašega samospoznanja in biti eno in enost z
vsem. Vaša pot je, da izberete po kateri boste šli do željenega cilja. Željeni cilj je pri vseh enak, postati
ljubljen in biti ljubezen, saj ljubezen je vse kar obstaja, ko se otresete napuha, zaničevanja in
podobno. Ljubezen, ko jo prepoznate v svojem jedru, je popolnost trenutka samega in vam vedno
daje iztočnice za pot naprej, vase, v svoje jedro, jedro Božje popolnosti in vsemogočnosti, ki je
pripeto v vaše telo v srčni čakri in ponazarja enost in popolnost vesolja, tega trenutka in Boga
samega. Bog vas usmerja skozi vaše notranje jedro do popolnosti, ki si jo želite, ko premagate ovire
na poti vase , v svojo enost in vas zbliža z okolico na vašem nivoju stopnje vaše zavesti. Zavedanje
samega sebe je pot, ki si jo želite v svojem srcu, a materialni vidiki, ko prevladajo v vaših glavah, vam
dajejo drugačna izhodišča, kot si jih želite v svojem srcu. Seveda je treba preživeti, plačati položnice,
najti mir v sebi v vseh stresnih situacijah, saj le mir vam omogoča vpogled vase in črpanje notranje
moči in zavedanja samega sebe.
Ne obupajte nad trenutno situacijo, če vam ni z rožicami postlano, zaupajte vase, ukrepajte v vsaki
situaciji v kateri se ne počutite dobro, najdite mir v sebi z delom na sebi, z ukrepanjem, ko vas okolica
prisili v spremembe, ki so nujne, ko prerastete neko obdobje. Ko niste več to kar si želite biti,
postanite nekaj drugega, dajte sebe na prvo mesto, uresničite svoje želje z nežnostjo tega trenutka in
pojdite naprej, ko vas nekdo razočara.
Šolate se skozi partnerske odnose, a ti ne smejo biti omejitev, ampak spodbuda k osebnostni rasti in
napredku. Ko vas situacija duši, jo najprej poglejte z realnimi očmi, prepoznajte pasti in zanke v
katere ste se ujeli po lastni krivdi, prepoznajte trenutek rešitve in uredite vse odnose, ki vas dušijo.
Samo s sprotnim reševanjem vseh težav, lahko pridete do urejenega življenje. Zastarane situacije
nosijo staro energijo v vaše življenje, sprostite jo, ločite se od preteklosti, tako v mislih kot čustvih,
odpuščajte, sprejemajte, popravljajte krivice, najdite pot rešitve v delu na sebi, osebni in duhovni
rasti. Poglejte situacijo čisto od blizu in prepoznajte rešitve, ki vas peljejo nazaj in tiste, ki vas peljejo
naprej. Izberite tiste, ki so vam pisane na kožo in vam odpirajo pot v svobodo vaših občutkov in vam
dajejo mir in spokojnost. Saj, če rinete v težave iz dneva v dan, se bližajo trenutki jeze in
nezadovoljstva z vsem kar vas obkroža, a ne prepustite se jezi tudi, če ste v taki situaciji. Sprejmite jo
kot blagoslov vašega časa, uzrite popolnost v delu na sebi, odpuščajte, spremenite se v pogledih
nase, naredite tisto kar okolica pričakuje od vas, popravite nastalo škodo in postanite vzor
medsebojnega sodelovanja.

Kdor ni ljubljen, naj se zazre vase in v sebi najde ljubezen do samega sebe, jo deli med svoje bližnje in
nepričakovana sprememba ne more izostati. Vse stvari izvirajo iz vas samih. Notranji nemir, napuh,
jedro nepotrpežljivosti, vse te lastnosti vas pripeljejo na rob družbe, ki jih hočete potegniti v svoj svet,
a ljubezen je rešitev tudi za vašo situacijo. Ne obsojajte po nepotrebnem, tako sebe kot drugih,
najdite pot v v samosprejemanju, razumevanju samega sebe, in notranji nemir bo počasi izginjal. Z
dobrimi deli se boste odkupili za svoje krivice. Odrešitev je v pomoči drugim, mladim, starim, vsem, ki
jim je življenje vzelo pogum in moč biti ljubljen in ljubiti.
Ko se odkupite za svoje grehe, vam je pot postlana z rožicami, ko verjamete vase in se prepustite
občutku, ki vam daje moralne vrednote in kaže pot vase, v vaš notranji mir, samozavest in notranjo
trdnost. Odkupite se za vse vaše grehe in Bog vas podpira na vaši novi poti, posejani z razumevanjem,
veseljem in samozadovoljstvom.
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