V teh velikonočnih praznikih se uzrite vase, v svojo podobo in uzrite angela v sebi, ki vam podarja Božjo
ljubezen sprejemanja samega sebe kot najvišji ideal družbe, v svoji osebni transformaciji sprejemanja
samega sebe v teh dneh, kot pot do svojega srca. Odprite se Božji ljubezni, predajte vse travme
vsakdanjega dne in se zaobljubite na ta velikonočni dan, da boste na jutrišnji dan boljši kot kdajkoli prej,
da boste v sebi in vseh ostalih, uzrli popolnost, sprejeli samega sebe kot del Boga, ki se razdaja za vas in
vas dela neprecenljive na vaši poti ozaveščanja samega sebe. Kajti kreirali ste lastno podobo po meni in si
ustvarili Božji jaz v vsakem najmanjšem delčku sebe, a če se ne prepoznate kot Božja ljubezen, se
spreobrnite v svoji notranjosti in uzrite svojo lepoto, ki je kot neokrnjena narava. Dokler se ne začnete
sprejemati v svoji vsakdanji podobi, se odmikate od svojega bistva, od svojega jedra, ki vam je dano po
Božji besedi in po Božji volji in vas postavlja v sam center sveta, kajti vsi smo eno in eno je vse.
Potrudite se biti boljši, ne kot drugi, ampak kot ste bili trenutek nazaj in uzrite svojo popolnost v
vsakdanjem življenju, ki vam prinaša Božje obličje in vas radosti v vaši notranjosti. Ko je dež, posije sonce,
ko smo utrujeni, pride nekdo, ki nas razvedri in nam da upanje in voljo, da nikoli nismo sami, ampak nas
vedno nekdo podpira, kadar vsi odidejo, vas podpiram sam in podpira vas Bog, ki vam vsak dan da moč
za sprejemanje, upiranje notranjim nasprotjem, ki vas glodajo iz dneva v dan in vam ne dajo mirno spati.
Prebudite se v svetlobi in uzrite velikonočno jutro v podobi Božje lepote, prisotne v vsakem izmed vas in

vas ponese v objem vaši notranji moči, ki se razdaja za vaš blagor in vam da moči, da se uprete
skušnjavam, ki vas vodijo na krivo pot in vas oddaljujejo od vašega bistva notranje ljubezni. Notranja
ljubezen je pot ki vas dela posebne, na vaši poti premaga vse ovire, a ne zadušite je s svojimi strahovi in
jezo, kajti Božji blagor se odmika iz vaše poti, ko vas premagajo nizka čustva in strahovi.
Želim vam vse kar si želite sami, da se sprejmete v svoji najlepši podobi, ki jo premorete, da si zadate cilje
za jutrišnji dan in jih uresničite, da ne tavate po prazni poti, ampak da se postavite v prvo vrsto razdajanja
samega sebe na poti spreobrnjenja na bolje, v polje Božje slave.
Pisano po nareku Jezusa Kristusa, Božjega sina, ki se razdaja za vas v svoji notranji podobi utelešenja
Boga v vsakem izmed vas, moji dragi otroci.
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