
 

Samozavest 
Samozavest in samozaupanje povzročata notranjo trdnost ter povečujeta stik s seboj in notranjim 
mirom. Notranji mir je, ko se znate umiriti v sebi v še tako konfliktni situaciji in izhajate iz sebe v 
vsakem trenutku svojega življenja. Spremembe na bolje, ko vas nekaj tišči, so šele takrat, ko se znate 
na pravilen način postaviti zase, se znate izražati trenutku primerno in znate poiskati prave besede, 
ko nekdo rabi vašo tolažbo.  

Vsi se še ne znajo pravilno postaviti zase, izražati svoja čustva in najti pot v simbiozi fizičnega in 
duhovnega sveta. Zato polagajte na srce tistim, ki to zmorejo, da s svojim zgledom in vzorom odpirajo 
srca vsem tem, ki jim lahko sledijo le, če znajo uporabiti prava čustva ob pravih dogodkih, prave 
besede v stiski in najdejo mir tudi če se vse okoli njih podira. Ko sprejmete svojo usodo kot pot v 
neznano, dokler se še ne znate soočiti s samim seboj, kasneje pa kot pot Božje volje in notranje 
usmerjenosti in se prepustite svojim občutkom, vsi strahovi izginejo in najdejo pot v svetlobo, ko ste 
močnejši, kot mislite, da znate biti. 

Počutite se ljubljene od Boga v vsakem trenutku vaše samozavesti, miline, pomoči bolnim, ubogim in 
vsem, ki vašo pomoč potrebujejo, saj v sodelovanju je radost človeštva. V simbiozi skupaj delujete 
močneje, prej najdete pot do pravih rešitev in lažje premagujete vsakodnevne ovire. Hvaležnost vas 
dodatno zbližuje in vam da krila, ko potrebujete nov zagon v sprotnem reševanju vsakodnevnih težav. 
Težave pridejo kot preizkušnja vaše notranje trdnosti in samozavesti, poslane so vam kot dar, da 
lahko greste korak naprej, korak k svoji popolnosti, saj nihče brez težav ne more napredovati. 

Poskušajte takoj sprejemati vse posledice svojih napak in blaginja življenja se vam bliža z veliko 
začetnico, saj kdor sprejema svoje slabosti kot korak naprej, je trden v svojih stališčih in najde vedno 
pravo pot in pravi odgovor v svojem samorazvoju. 



Potrudite se biti močni, ko se od vas zahteva ponižnost, saj ponižnost pred Bogom je Božji dar, ki ni 
dan vsakomur in le vaša kredibilnost v vseh svetlih točkah vam daje moč in vrline biti vztrajen v svoji 
notranji moči in nam daje pogum, trdnost in vztrajnost premagati še tako težke ovire. 

Vsakdo kleše svojo pot notranje preobrazbe in išče popolnost v delu na sebi, a hitreje gre ko 
poslušate svoje srce, predate vse strahove v svetlobo in se soočite s samim seboj.  

Ste dosegli tiste cilje v življenju, ki si jih želite, ali vas čaka še nekaj več. To je stalna preizkušnja na 
vaši poti, sploh v partnerskih odnosih, saj nekje je treba postaviti meje in ločnice vaše prihodnosti in 
preteklosti. Ta trenutek je vse kar obstaja, ne zapravite ga z ukvarjanjem z nepomembnimi zadevami, 
ampak poslušajte svoje srce, ki vam pravi kje je vaše mesto v družbi in kje je pot družbenega razvoja. 
Vsi skupaj pripomoremo k razvoju družbe z delom na sebi, samosprejemanjem in odpiranju čustev v 
novo tisočletje radosti in notranjega miru. 

Notranji mir je popotnica na višje nivoje zavedanja, ne pride kar sam od sebe, ampak je plod trdega 
dela na sebi, odrekanju napuhu in nekredibilnosti v vsakem momentu vaše slave. 

 

Ko se sprejmete točno takšne kot ste, ko se ne delate drugačne pred drugimi, da bi vas imeli rajši, 
ampak pokažete svoj pravi obraz v vsaki kritični situaciji, takrat se vam bliža blaginja medosebnih in 
partnerskih odnosov in takrat lahko najdete mir v delu na sebi in samosprejemanju. 

Potrudite se biti boljši kot kdajkoli doslej in blaginja se bliža z velikimi koraki, seveda le tistim, ki 
verjamejo vase in v obličje Božje narave. 
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