Velikonočno sporočilo
Stopite skupaj in ustvarite simbiozo človeštva, saj bližajo se težki časi, če ne premagate trenutnih
izzivov. V skladu s svojimi preteklimi izkušnjami in usmeritvami lahko najdete pot poguma in moči.
Duhovni svet vas ne podpira, če se ne znate postaviti zase in če ne najdete pravih poti, ki jih čutite v
svojem srcu tudi v vsakdanjem življenju. Stvari so prepletene, dobro pelje k še boljšemu, a kdor ne
zaupa vase ne najde pravih občutkov, saj ne posluša svojega srca. Naredite vse kar je potrebno za
simbiozo človeštva in to je: stopite skupaj, izborite si stvari, ki vam pripadajo, najdite notranji mir v
odpuščanju in samosprejemanju. Simbioza ni mogoča, če ne najdete tistih vrlin v sebi, ki vas delajo
posebne in vam omogočajo pot vase na osnovi vaših najvišjih predstav o sebi.
Notranji mir je iztočnica za dvig na višje nivoje samozavedanja. Kdor si ne zaupa, ne odpušča in ne
najde miru in moči v sebi za svoj napredek. Stagnacija prinaša ovire na poti našega samozadovoljstva,
saj kdor ne napreduje, zaustavlja tako svoj razvoj in napredek kakor tudi razvoj celega človeštva.
Vsi smo prepleteni, povezani, a moramo najti poti eden do drug drugega, saj če delamo le za svoje
dobro, se blaginja odmika in ni zadovoljstva, kakor tudi ni možnosti razvoja. Prej ali slej vsakdo pride
na svojo stran, saj, ko se zazremo vase, odpremo oči v svojo prihodnost, zaznamo kaj moramo
spremeniti na sebi, da najdemo prave poti simbioze in odpuščanja. Odpuščanje je Božji dar in kdor ga
nima, naj naredi vse kar je potrebno, da najprej odpusti sebi vse pretekle napake, šele potem popravi
nastalo škodo.
Ko delamo napake, se ne ozremo vase in ne zaznamo napredka, ki nam ga nudi šolanje skozi lastne
napake, ampak takoj poizkušamo povleči poteze, da se operemo lastne krivde in rinemo iz težave v
težavo. Odpuščanje pomeni tudi sprejemanje, tako samega sebe kot sistema v katerem živimo. Zato
ni treba popravljati krivic dokler ne razumemo kaj nam sporočajo lastne napake in kaj se moramo
naučiti oz. spremeniti.

Le spreminjanje samega sebe, ozaveščanje lastnih napak in učenje skozi njih pelje razvoj človeštva v
pravo smer. Zato učite se na lastnih napakah, najdite sporočila, ki vam jih prinašajo grenkobe na vaši
poti. Poslane so vam z namenom da se spremenite in postanete boljši. Iz dneva v dan imate
priložnost iti po poti poštenih, pogumnih, najdete moč v sebi in spremenite svoje navade in razvade v
nekaj svetega, v nekaj lepega, v simbiozo človeštva, tako na fizičnem kot duhovnem nivoju.
Pozdravlja vas vaš brat Jezus in vsi, ki nam sledite ste dobrodošli v moji poslanici. Kdor razume
napisano in to udejanji, bo kmalu spoznal poti, ki vodijo k svetlobi, ljubezni in pravičnosti sveta v
malem. Jezus Kristus, vaš sin, ki vas ljubi in se razdaja za vas vedno, ko je to potrebno in si to
zaslužite, saj Bog odloča o vaši vesti in vašo usodo kroji skozi vaše samosprejemanje, odpuščanje in
notranji blagor.
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