
 

 

Hvaležnost 
Notranja moč in trdnost sta produkt naše vere vase, samozaupanja in iskanja poti resnice. Ko 
se znamo zazreti vase, se nam odpirajo nove poti samospoznanja in notranjega miru.  

Notranji mir je, ko pride trenutek resnice s katerim smo se sposobni soočiti, si priznati lastne 
napake in iti naprej, ko odpustimo sebi in vsem svojim bližnjim. Le z odpuščanjem najdemo 
prave poti in mir v soočenju z našo notranjo umirjenostjo.  

Notranja umirjenost je pot preobrazbe človeštva, saj le, ko odpustimo sebi in vsem svojim 
bližnjim, se postavljamo na pot resnice, ki nas osvobaja bremen preteklosti in nam odpira 
nove poti, poti samozavesti in notranje umirjenosti. Le-ta seveda ne pride kar sama od sebe, 
je produkt našega razumevanja samega sebe, bistva življenja in uresničevanja našega 
poslanstva.  

Naše poslanstvo je pot uresničevanja napredka razvoja človeštva, saj ko vsakdo prispeva svoj 
delček razvoja v javno dobro, se začno stvari šele odvijati v pravo smer. Javno dobro je tisto, 
kar nas osvobaja krivic in bremen preteklosti in nam nudi preobrazbo na tistih področjih, kjer 
si želimo napredovati ter želimo boljšo prihodnost tako zase kot za bližnje. 

Kako pa ugotovimo svoje poslanstvo? Zapisano je v naših načrtih oz. višjih ciljih našega 
življenja. Ko si postavimo trdne temelje osnove našega funkcioniranja v fizičnem smislu, se 
počasi odpirajo vrata duhovnega napredka. Takrat se znamo postaviti zase, si izboriti kar 
nam pripada in najti smisel v še tako nesmiselnem dejanju. Saj smisel stvarem dajemo sami, 



z našim razumevanjem nerazumljenega. Ko se znamo odločati, poiskati krivice in jih 
popraviti, se znamo otresti napuha in pridemo na pot resnici, se odpira pot uresničevanja 
našega poslanstva, delovanja v javno dobro.  

Nihče ne dobiva darov samo zato, da bi se bolje počutil, ampak zato, da pomaga spreobrniti 
svet na bolje, poiskati nove poti sozvočja fizičnih in duhovnih energij, saj le v simbiozi smo 
dovolj močni, da premagamo vse ovire, ki se nam hote ali nehote postavijo na pot. Bog nam 
čuva mesto v svojem srcu z vsakim našim dobrim dejanjem in nam odpira vrata duhovnega 
razvoja vsak trenutek resnice in usmerjenosti vase. Zazrtost vase prinaša nove občutke, ko 
prepoznamo svoje jedro, svoje bistvo in začnemo iskati nove poti in simbiozo v vsakdanjem 
razvoju. 

Ne odpirajte novih poti, dokler ne zaključite starih, najdite rešitve v sebi, najdite pot 
sodelovanja z bližnjimi in prave poti duhovnega razvoja se bližajo. 

Najdite mir v sebi, izven vas ne obstaja pot za vašo mirnost in samozavest. Le notranji mir je 
popotnica na višje nivoje zavedanja, tako samega sebe kot človeštva in vsega kar se vam 
bliža na vaši poti. Pojdite naprej osvobojeni vseh krivic in bremen preteklosti, najdite mir v 
delu na sebi, spoznajte resnico in duhovne poti se vam bližajo in odpirajo na široko. 

Notranji mir je popotnica na poti vase, v zavedanje svojega bistva in vsega kar vas še čaka. 
Preteklost zbledi, resnica ostane, vaše poti pa se odpirajo v sozvočju z duhovnimi resnicami 
in zapisi človeštva na najvišjih nivojih. Le resnica vas pusti brez besed, ko ste na krivih poteh 
in le ljubezen vas osvobaja vsega česar nočete več v svojem življenju. Zato pojdite naprej, ne 
skrbite, duhovni svet vas usmerja po poteh ljubezni in resnice, ko si upate priznati samemu 
sebi kdo ste, kam greste in kaj si želite postati.  

Ste zadovoljni s tem kar ste, ali želite nekaj več. Si želite novih poti ali vas stare osrečujejo 
dovolj da si ne želite iti naprej? Le napredek je tisti, ki je stalnica in ne morete uiti razvoju v 
svoje najvišje dobro. Ta napredek vas samih, simbioza in svetovni razvoj, je sporočilo vaše 
duše, ki vas usmerja po poteh vase, razreševanja svojih travm v svoje najvišje dobro, saj ko 
rešujete težavo za težavo, se postavljate na pot rešitve samega sebe. Ostajate na poti rešitve 
človeštva, ko si želite teh sprememb v svojem srcu.  

Napetosti in bremena preteklosti se morajo razrešiti, ko si želite napredka v sebi, ko 
postavljate delo na sebi na vrh prioritetne lestvice in ko znate poskrbeti tudi za svoje bližnje. 
Ne postajajte na mestu, osvobodite se vezi preteklosti s samosprejemanjem in 
neodtujevanjem od javnega dobrega.  

Vaše poslanstvo je, da spreobrnete svet na bolje, saj človeštvo se ne spreminja dokler ni 
dosežena kritična masa tistih, ki si želijo sprememb in delajo na sebi, se trudijo pomagati sebi 
in bližnjim, najdejo pot preobrazbe v svojem srcu in najdejo mir šele takrat, ko z dobrimi deli 
poplačajo svojo preteklost in se osvobodijo vse stare karme in zadihajo s polnimi pljuči, 
osvobojeni od vsega starega, nezaupanja vase in v družbeni red.  



Vaše poslanstvo je pomagati drugim, jim kazati pot s svojim zgledom, saj le zgledi vlečejo 
naprej in odpirajo srca tudi drugim. Le dejanja štejejo, govoričenje ne odpira vrat napredka, 
ampak zapira ambicioznost in kreativnost. Bodite prvi na svojem področju preobrazbe 
človeštva v javno dobro. Simbioza trenutnega stanja in duhovnega reda ne gresta skupaj, 
zato je simbioza mogoča le ob vašem napredku, dvigu kolektivne zavesti na najvišjo možno 
raven, kot si jo želite v svojem srcu. Bog vas usliši šele takrat, ko s svojimi dejanji dokažete, 
da ste vredni Njegove ljubezni, znate poskrbeti zase na povsem pravilen način in znate 
poskrbeti za svoje bližnje, jim pokažete pot s svojim vzorom in jim nudite svojo pomoč, ko 
vas zanjo prosijo. 

Odpuščanje je pot do simbioze notranjega miru in notranje moči, ko ste močni v svojem 
jedru vas nič več ne zaustavi  na poti notranjih sprememb. 

Bodite močni v svoji veri vase, saj ko ste močni v svojih čustvih in notranjem miru, se vam 
odpirajo vrata medsebojnega sodelovanja in pomoči revnim in ubogim, ki vašo pomoč 
najbolj potrebujejo. 

 

Pozdravljamo vas vsi, ki si želimo preobrazbe človeštva po poti duhovnih resnic v vaše 
najvišje javno dobro. 
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