Mihael
Spoznajte sebe na popotovanju vase, saj kadar iščete izven sebe tisto, kar lahko najdete le v sebi,
boste vedno znova razočarani. Saj ljubezen, preprostost in pogum so del vas le, kadar se znate zazreti
vase in v sebi iščete univerzalne resnice vesolja na povsem enostaven način, znotraj sebe, v svojem
Božjem jedru, pripetem v srčni čakri, ki vam daje moč in pogum vedno, kadar ju potrebujete za svojo
hrabrost in uresničitev svojih želja.
Ko se ne znate poslušati, se vam idealne priložnosti življenja odmikajo, saj prave stvari pridejo v
pravem trenutku, ko ste v stiku s seboj in okolico. Okolica vam je pokazatelj vaše trenutne forme in
vašega trenutnega položaja v družbi. Kdor je izoliran od ostalih, se izolira sam, saj družba vas
sprejema kot celoto, ko ste to kar ste, se ne sprenevedate in vesolju pokažete svoje prave vrednote.
Vrednote biti pogumen, reven, bogat, karkoli si želite v svojem srcu, se vam lahko uresničijo, ko
zaupate vase, v svojo voljo in Božjo voljo biti v nečem najboljši, pa čeprav je to lahko le malenkost,
vas ravno malenkosti znajo osrečevati na poti vase, v vašo samostojnost, v vaš notranji mir.
Popotnica vase so vse malenkosti, ki jih znate ceniti in spoštovati, ko si vzamete trenutek časa zase in
se cenite, spoštujete, se znate zazreti vase in ste ponosni nase, na vse vaše dosežke. Saj vse kar
dosežete s srcem je pot in cilj, ki vas osvobaja vseh napetosti in trenutnih travm, saj tako lahko
vzpostavite stik s seboj, najdete srečo v majhnih opravkih in najdete pot do svojega in srca drugih.
Ne poveličujte ne sebe ne drugih, vsak prej ali slej najde pravo mesto v svoji družbi. Nič ne uide
Božjemu očesu in nagradi vas takrat, ko to najmanj pričakujete, saj napačna pričakovanja vas
oddaljijo od vas samih in vam dajo iztočnice za napuh in ego. Ego in napuh nista isto, sta si pa
podobna. Ego je vaša stalnica, ko ne zaupate vase na osnovi vaših parametrom, ampak si želite biti
nekaj drugega kar trenutno niste, ego vas pelje po tej poti razuma v nejasne situacije in vas odmika
od poti vase. Napuh vam kaže napačne poti, ko se ne poslušate, ko ne poslušate svoje srce, ampak

ste v stiku z drugimi na osnovi nezaupanja, nesamosprejemanja in kažete pot v pogubo, ko zaidete s
prave poti.
Prave poti pa določa Bog, vsakemu nameni košček svoje ljubezni, le prepoznati ga morate kot svoje
notranje jedro, jedro Božje popolnosti, ki vas hrabri na poti vase, v vašo popolnost in vam daje
iztočnice za srečno, dolgo in uspešno življenje.
Notranje jedro zaznavate kot notranji občutek, kot občutek popolnosti in mira. Pride neslišno v vaš
razum kot misel poslana od Boga in vam kaže notranje usmeritve in poti do vaše blaženosti.
Blaženost je izraz notranje poti vase, v vaše jedro poguma, hrabrosti, moči in vam daje pogum, mir in
občutek varnosti v vsakem trenutku samosprejemanja, samozavesti in upanja na boljši jutri, kajti jutri
je nov dan in lahko naredite ogromno za svojo popolnost. Lahko osrečite svoje bližnje s svojo
prisotnostjo, lahko s svojim nasmehom, lahko jim podarite trenutek vašega časa in jih spravite v
dobro voljo.
Le tako malo je potrebno, da nekomu polepšate dan, saj kmalu pride tudi dan, ko vi potrebujete
nekoga, ki vrne nasmešek na vaše lice.

Vsi smo eno, vsi smo enaki, vsi smo del popolnosti, neskončnosti in blaženosti, a zavedajmo se tega
trenutka, ki nas pelje po istih poteh na isti cilj, cilj do ljubezni samega sebe, svojih bližnjih in vseh, ki
jih lahko osrečite, ko jim pošljete svojo ljubezen v nedeljivo celoto popolnosti, notranjega miru in
hrabrosti biti to kar ste, oz. ste že malo na to pozabili in vas sčasoma opozarjam na vašo Božjo
naravnanost v vas samih.
Vaš brat Mihael, ki vas bodri na poti vase. Vedno kadar me potrebujete sem z vami, a ne kličite me,
ko ste v težavah, sam presodim kdaj je čas, da se vrnem v vaše življenje in vam dam delček svoje
popolnosti, ki vas postavi na prava pota ljubezni in razuma v simbiozi z vašim notranjim jedrom in
vašo popolnostjo.
Ne bojte se, vedno sem z vami, ko je to potrebno, vaš brat Mihael.
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