Zazrite se vase, v sebi najdite pot do reševanja vseh svojih nesoglasij in notranjega nemira.
Notranji nemir je posledica nereda v vaši glavi in v vašem srcu ter vas oddaljuje od vaše
notranje samopodobe. Naredite korake k sebi, v sebi uzrite vso svojo popolnost in uslišite
svoje prošnje biti boljši kot kdajkoli doslej. Notranja pot je, ko najdete mir v sebi, vzpostavite
stik s svojimi notranjimi željami in v sebi začutite vso ljubezen, ki jo premorete. Ljubezen vas
vedno postavlja na pot poguma in razreševanja vaših travm v vaše najvišje dobro. Potrudite
se sprejeti, sprejeti vso odgovornost za vsa svoja dejanja, popravite nastalo škodo in bodite
boljši kot kdajkoli doslej, tako v mislih kot v čustvih. Čustva vas zbližajo s sorodnimi dušami in
vam kažejo pot poguma in moči, ko se znate pravilno postaviti zase in v sebi najdete notranje
jedro poguma in ljubezni, ki vas povezuje na astralnih, mentalnih in kavzalnih nivojih z vsemi
vašimi bližnjimi. Ne tratite časa s preteklostjo, uzrite se vase in opazujte kaj čutite v tem
trenutku, tako do sebe kot do drugih. V sebi prepoznajte novo pot, osvobojeno od vseh
zamer in travm preteklosti in najdite pot v svojem srcu, ki vas zbližuje z vašo notranjo
samopodobo in vam nudi samosprejemanje, ko se oddaljujete od sebe. Srce je vaš pogum in
vaš notranji mir, ko se sprejmete z vsemi plusi in minusi, ki so trenutno prisotni v vaši
notranji samopodobi in vas tako povezujejo z okolico na vašem trenutnem nivoju. Dvignite
se nad okove svojega razmišljanja, potrudite se v vsaki situaciji, pomagajte bližnjim in jim
polepšajte vsak dan, ko je to v vaši moči. Delajte na sebi s samosprejemanjem. Notranja moč
je neustavljiva sila, ko jo zaznate v sebi in jo začnete prenašati na druge. Bodite pogumni tudi
duhovno in se ne ustrašite sprememb, ki jih takoj ne razumete. Za vsem stoji Božji načrt, ki
vas šola skozi preizkušnje in težave, saj le tako lahko rastete. Skozi preizkušnje se naučite
sprejemati sebe v svoji najboljši izdaji, saj ko premagate ovire na svoji poti, ste vredni Božje
ljubezni v najvišji možni izdaji. Bog poskrbi za vse, ki se mu predajo v svojem srcu in jih ljubi,
kot lahko ljubijo samega sebe. Ne otežujte si poti z nizkimi mislimi in čustvi. Optimistično
glejte v prihodnost, saj jo soustvarjate s svojim razmišljanjem. In kjer so temne misli, vas ne
čaka nič dobrega, saj si ne zaslužite Božje podpore, ko niste v stiku s seboj. Pozitivno
razmišljajte, uredite stvari v svojem življenju, najdite pot notranje moči in poguma v vseh

kritičnih trenutkih vašega samospoznanja in uzrite delo na sebi kot priložnost za duhovno
rast in napredek celotnega človeštva. Človeštvo je v krizi zaradi nesprejemanja, tako samega
sebe, kot trenutne situacije, negativnega razmišljanja in odtujitve od družbenih norm.
Poskrbite za red v svoji glavi, nemir dajte stran in uzrite v sebi priložnost polepšati svet vsem
tistim, ki si želijo vaše bližine in iščejo vašo pomoč. Pomoč je, ko se potrudite poslušati
bližnjega o njegovih težavah in ga bodrite, da v sebi najde pravo pot, pot do sebe, kakor
razrešitve svojih težav. Namesto njih ne morete naredite ničesar, lahko jim pa pokažete pot s
svojim razumevanjem in podporo. Podpora daje vero in upanje v človeštvo, v človeško
dobroto. Naklonite jo vsem, ki si vas želijo v svojem srcu in vam pokažejo svojo naklonjenost.
Bodite odkriti do sebe, ne skrivajte stvari, ne pred sabo ne pred drugimi. Bodite to kar ste in
svetu pokažite svojo pravo vrednoto. Tako z delom na sebi, pomoči drugim in ustvarjanju
lepše prihodnosti, tako zase kot za celotno človeštvo. Nikdar ne obupajte, še tako težka
situacija postane lažja z vašim delom na sebi, samosprejemanjem in učenjem v vsaki težavni
situaciji. Ne ponavljajte istih napak, potrudite se biti boljši kot kdajkoli doslej, tako do sebe,
kot tudi drugih in uspeh ne more izostati. Vaš brat Kristus vam želi uspešne Božične praznike,
bodite eno s samim seboj, prispevajte svoj delček popolnosti k zapisom vesolja in celotno
popolnost uzrite v sebi. Dajte sebe na prvo mesto, ko premagujete vaše težave in uzrite
popolnost v vsaki situaciji, ki vas doleti kot preizkušnja. Bodite močni, kajti podpiram vas
vedno, ko se znate postaviti zase in v sebi najdete pot za razrešitev vseh nastalih težav. Bliža
se lepša prihodnost, polepšajte jo sebi in drugim z ljubeznijo v srcu in delom na sebi.
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