Božično voščilo 2016
Obrnite se k sebi, v sebi zaznajte vse tiste poti, ki vas razbremenjujejo vseh bremen preteklosti . V
svojem srcu zaznajte tisto pot, ki vas dela boljše iz dneva v dan, odpira vaše potenciale in prinaša
svetlobo v vaš vsakdan. Ni dovolj da mislite, da ste že na poti v svetlobo, ampak morate to dokazati s
svojimi dejanji, odpuščanjem in notranjim mirom, ki pride šele, ko uredite vse tisto, kar vas bremeni.
Ta poslanica je namenjena vsem, ki si želite miru v svojem srcu in želite razvoj človeštva na osnovi
najvišjih vrednot, ki si jih lahko zamislite.
Niso dovolj misli ali želje, ampak dejanja, usmiljenje in vse kar pripomore k vašemu osebnemu
razvoju, kakor tudi razvoju celotne družbe.
Poslušajte svoje srce, uzrite se v svojo popolnost in bodite bližje svojim notranjim usmeritvam kot
kdajkoli. Ni dovolj, da darujete revnim in ubogim, ampak jim prisluhnite, namenite jih delček svojega
dragocenega časa in to bo vredno več kot vsi darovi tega sveta. Trpljenje, usmiljenje ni vsakomur
podarjeno kot preizkušnja notranje trdnosti in moči, ampak vsakdo se lahko jutri znajde v situaciji, ki
mu ne bo po godu in boste potrebovali pomoč drugih. Zato uzrite se v svoje srce pomagajte ubogim
po svoji moči.
A najprej uredite svoje stvari. Pospravite za sabo vse kar je ostalo odprto, odplačajte svoj dolg in
pojdite naprej neobremenjeni s preteklostjo. Saj ko poravnate vse svoje stvari za nazaj, odpustite
vsem, ki so vas prizadeli, najdete notranji mir z odpuščanjem, delom na sebi in vsem, kar si želite

postati v svoji najboljši podobi, takrat pride čas, da uresničujete svojo poslanstvo ter svojo moč in
blagoslov usmerite k razvoju človeštva z majhnimi deli, z majhnimi pozornostmi.
Včasih je potrebno zelo malo, majhen nasmeh, drobna beseda in svet okoli vas se spremeni. Kar
dajete to sprejemate in kdor ne daje sebe v svoji najboljši različici, ne more pričakovati blagostanja in
poti v neskončnost notranjega miru.
Notranji mir dosežete, ko se prepustite svojim občutkom, najdete mir v sebi z odpuščanjem, delom
na sebi, samosprejemanjem in urejanjem vsega, kar vas še tišči. Ne sprejemajte nasvetov za vsako
ceno, obrnite se vase in v svojih notranjih občutkih najdite tisto kar si želite. Bog vas usmerja skozi
vaše notranje vodstvo na tisto pot, ki si jo želite v srcu a včasih tega ne prepoznate, če se ne
poslušate in če ne postavite stvari v svojem življenju na pravo mesto.
Bodite odkriti eden do drugega, namenite si vse kar si želite, da se spremeni. Poslušajte svoje srce,
bližnjim dajte to kar si želijo: vaše pozornosti, ljubezni, potrpežljivosti in vse kar si želijo v svojem
sprejemanju samega sebe. Naredite vse, kar bo postavilo temelje dobrih med sosedskih, partnerskih,
starševskih, bratskih, sestrskih odnosov in vseh odnosov v katere ste vpleteni.
Včasih je dobro počakati da se stvari izkristalizirajo, da ugotovite kaj si sami želite. Imate konkretne
želje, cilje, notranje usmeritve ali le sanjarite. Ni dovolj da najdete pot v sebi, ampak morate zaupati v
svojo notranjost in najti pot do realizacije. A ne bodite na plečih drugih. Vsakdo je odgovoren zase. Ko
zrastete v odgovorno osebo, računajte le nase in na svoje sposobnosti. Drugi so vam lahko v oporo in
vam stojijo ob strani, če stvari takoj ne stečejo v pravo smer.

Najdite mir v sebi, drugje za vas ne obstaja. Ne iščite zunaj sebe kar je že del vas; vaša notranja
popolnost in sprejemanje vsega, kar vam omogoča iti naprej. Ne pozabite na hvaležnost. Ta vsem
odpira tista vrata, kjer bo nagrajeno vsako vaše dobro delo.
A pota Gospodova so včasih nerazumljiva, dokler v sebi ne ugotovite namen vašega življenja in
pomen vašega šolanja. Stvari postavite na pravo mesto, ko ste eno s samim seboj in razumete jezik
pravice in resnice. Resnica vam stopi vedno na pot, ko je to potrebno, ko živite v nasprotju z
določenimi načeli in ko ne poslušate svojih notranjih občutkov.
Zato zaupajte vase, zaupajte v Božjo pravičnost. Mir nastopi, ko poslušate svoje srce in doprinesete k
razvoju človeštva z majhnimi vsakdanjimi dejanji. Besede niso dovolj, včasih so začetek nečesa
dobrega, ko so poslane iz čistih misli in čistega srca.
Bodite blagoslovljenji , najdite mir v sebi in pojdite pogumno in neustrašno naprej.
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