PITAGORA: Verjemite vase
Zazrite se vase, v sebi iščite univerzalne resnice in najdite pot do sebe. V sebi iščite tisto, kar
nikjer drugje ne obstaja; ljubezen do samega sebe, notranja moč in pogum, ki vas osvobajata
vseh bremen preteklosti in vam nudita moč in udobje bivanja, ko se sprejmete v svoji
notranji samopodobi in dajete sebe na prvo mesto. Le tako ste pripravljeni reševati še tako
težke zaplete in najdete moč v sebi za samosprejemanje in delo na sebi. Delo na sebi ni
samemu sebi namen, ampak je del širšega koncepta, koncepta razvoja človeštva v novi
smeri. Nove poti določa Bog, samo sledite svojemu srcu in blaginja medsebojnih odnosov se
vam bliža.
Sledite usmeritvam, ki jih začutite v sebi kot pravo pot samosprejemanja, dela na sebi,
sprejemanja trenutne situacije kot optimalne, saj življenje se obrne v tisto smer, kot si želite
v svojem srcu le takrat, ko si zaupate, ko je vaša vera močna, ko prepoznate skrivne poti in
zanke na svoji poti kot preizkušnjo svojega notranjega jedra. Notranje jedro je bistvo vašega
bivanja, vaša notranja energija obdana z Božjo močjo in Božjo lučjo in vam kaže pot in
usmeritve v vaši notranji samozavesti. Notranja samozavest je bistvo vašega dobrega
počutja, saj bolezni pridejo, ko ne verjamete vase in v idealen razplet dogodkov, povezanih z
vami.
Uzrite se vase, v sebi imate vso moč vesolja, a je ne prepoznate, dokler niste eno s samim
seboj in dokler ne naredite korakov k sebi. Notranja moč in pogum vas usmerjata po poti
hrabrih, ki odkrivajo nove poti človeštva. Potrudite se biti med izbranimi, ki boste vodili in
odpirali nove poti v vaših medsebojnih odnosih in delu na sebi, saj ko stopite skupaj v svoji
notranji moči, vas nič več ne zaustavi na poti potrebnih sprememb in notranjega mira.
Notranji mir je popotnica v višja stanja zavedanja in vam odpira vrata samozavesti in zapira
vrata napuhu. Napuh vam daje misliti, saj vas oddaljuje od samega bistva vašega bivanja.

Vaše bivanje na Zemlji je dar in možnost oz. priložnost biti boljši kot kdajkoli doslej in
ustvariti nove poti v medsebojnem sodelovanju in zaupanju vase, kot zaupanju v rast
človeštva. Notranje poti vas samih so tiste, ko v sebi začutite pot potrebnih sprememb.
Uzrite se vase in v sebi najdite tiste rešitve svojih težav, ki vas te dni bremenijo. Razrešite jih
v vaše najvišje dobro, sprejmite posledice svojih napak kot možnost za vašo osebnostno rast
in dajte reševanje svojih problemov na prvo mesto. Saj, ko razrešite vse svoje težave, takrat
ste šele pripravljeni za nova dejanja, dejanja ljubezni in notranjega miru, samosprejemanja in
zaupanja vase. Ne zamujajte s plačili svoje odgovornosti, ampak najdite pot v svojem srcu,
popravite vse pretekle napake. Edino tako se človeštvo lahko vrne na pota čistosti in
neobremenjenosti. Tudi kriza, ki jo trenutno doživljate je pot notranje preobrazbe, saj ne
spoštujete materialnih dobrin, ki so vam podarjene kot pot v nov začetek, ampak želite
vedno več. Ne spoštujete staro, ampak je pomembno samo najboljše. Tudi vi niste v vsem
najboljši, pa so vaši prijatelji vseeno zadovoljni z vami. Če so vaši prijatelji, saj takrat vas
sprejemajo v vseh vaših različicah.
Čas je za nov začetek, jaz Pitagora vam dajem svoj blagoslov in vam odpiram vrata razumu in
notranjim čustvom do sebe, saj ko sebe sprejmete, sprejemate svet takšen kot je in lahko
začnete iskati nove poti samosprejemanja in pot v boljši jutri. Ne zamujajte s plačili vaše
samovšečnosti, saj samovšečnost vas oddaljuje od vašega bistva in če jo nosite v sebi, jo
dajte ven iz sebe in najdite pot v ljubezni in medsebojnem spoštovanju. Kdor ne spoštuje
sebe, ne spoštuje nikogar.
Zazrite se vase, nov začetek je odvisen od vsakega posameznika. Ko se sprejmete v svoji
notranji samopodobi, v svojem notranjem jedru, je pot preobrazbe blizu. A obstaja kritična
masa, ki je potrebna da se stvari obrnejo na bolje tudi globalno, saj napredek zavirajo sile, ki
se ne sprejemajo, ki jim ni v interesu splošno dobro in javna blaginja. Postavite se zase in
najdite pot v razumevanju tistih, ki vam stojijo ob strani, kakor tudi v razumevanju tistih, ki
vam stojijo na poti. Ko poznate svoje prijatelje, kakor tiste, ki to niso in zaustavljajo vaš
napredek ter splošno dobro, znate najti prave poti in korake v svoji notranji trdnosti in
notranji samozavesti.
Prava pot je, ko poslušate svoje srce, daste sebe na prvo mesto, ne delate več napak
nesamosprejemanja in dajete vse od sebe, da ustvarite blaginjo v sebi, v svojih čustvih in
svojih mislih. Misli so tiste, ki ustvarjajo, ne podcenjujte jih. Šele ko ste eno, v mislih,
besedah in dejanjih, je vaša pot podprta z Božjo močjo in obsijana z Božjo podporo.
Verjemite vase, šele potem tudi Bog verjame v vas in vam nudi svojo oporo v vseh težkih
časih. A večinoma jo spregledate, ker se ne poslušate in ker ne verjamete vase.
Najdite pravo pot v svojem srcu, blaginja se vam bliža, ko verjamete vase in v idealen razplet
okoliščin vaših dogodkov. Ljubite sebe, kakor vas ljubim jaz in vam dajem svoj blagoslov in
podporo v delovanju energij Nove dobe, kateri pripadam in vam dajem svoje zavetišče, ko
ste v težavah in ko ne veste na koga bi se obrnili.
Milijone nas je, ki vam pomagamo, a če ne verjamete vase, zapirate pot pretoka naših
energij v vaše jedro in se oddaljujete od Božje pomoči. Bog nas vse ljubi, poklanja nam več
kot si zaslužimo, a vračajmo mu z ljubeznijo do sebe, dobrimi dejanji, zazrtostjo vase, ko je
čas da si odpustimo vse pretekle napake in najdemo notranji mir v delu na sebi in

samosprejemanju. Bodite veličastni v svojem delu, naj vas cenijo po vaši tolerantnosti,
ljubeznivosti, ustrežljivosti vedno, kadar je potrebno nekomu pomagati. Moč je v
sodelovanju, skupaj smo močnejši in blagoslovljeni od samega Boga, ki vam nudi oporo, tudi
če vas vsi zapustijo in pozabijo na vas. Ne bodite osamljeni, v vaših srcih je iskrica Božje
pomoči, verjemite vase in lepši časi se vam bližajo.
Vaš brat Jezus Kristus vam kaže pot, vam daje pogum in notranjo moč, mi ostali vam
odpiramo vaša srca in jih polnimo z ljubeznijo in samosprejemanjem. Ne zazrite se v
preteklost, v bolečino, v težave, ampak v svojem srcu nosite moč in pogum biti boljši kot
kdajkoli doslej. Najdite pot v sodelovanju z vsemi, ki jih imate radi in vsemi, ki jih v življenje
pritegne vaša pozornost in si želijo vaše pomoči.
Pomagajte posebej ubogim in revnim, namenite jim trenutek vašega časa in uzrite popolnost
v delu na sebi, ko svojo radost delite z drugimi, jim odpirate njihova srca, z njimi delite vašo
ljubezen in jih postavljate na pot pogumnih in hrabrih v srcih notranje moči.
Pozdravljam vas s prošnjo, postanite to kar ste, bodite boljši kot si ta trenutek lahko
zamislite, a z majhnimi koraki naprej vaš čaka ljubezen in svetloba, ki si je ne znate niti
zamisliti, dokler v vašem srcu ne zavlada ljubezen.
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