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MIER

14.) Ži svoje poslanie.
15.) Ži takú zmenu v sebe a vo svojom živote, akú
by si rád/rada videl/a vo vonkajšom svete.
16.) Situáciu, ktorá už neslúži tvojmu božskému
dobru, môžeš buď prijať, alebo zmeniť – alebo
vytvor lepšiu.
17.) Váž si prírodu a spoznaj jej krásu.
18.) Nesleduj vysielania v médiách, ktoré ťahajú
nadol, a zaoberaj sa pozitívnymi záležitosťami.

Impulz od
Christiny von Dreien

19.) Kontaktuj sa s ľuďmi, ktorých prítomnosť ti
prospieva.
20.) Počúvaj svoje telo a uvedom si, že všetky
choroby fyzického tela majú pôvod v tvojom
myšlienkovom alebo emocionálnom svete.
21.) V okamihu, keď sa nachádzaš vo svojom srdci,
bezprostredne sa zvyšuje tvoja frekvencia.
Viac urobiť nemusíš.
22.) Neubližuj žiadnemu tvorovi myšlienkami ani
činmi.
23.) Láska je najväčšou meniacou silou, aká na svete
existuje. Využi to a reaguj na násilie vždy s
láskou a so súcitom.
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24.) Tvoj hlas mení svet. Žijeme na svete a spoločne
nesieme zaň zodpovednosť.

a

„Pretože som človek …
		 … je láska mojím náboženstvom,
		 … je pravda mojím životom,
		 … je sloboda mojím právom.“

WE ARE PEACE
Impulz od Christiny von Dreien

„Mier nie je stav, ktorý sa dostaví nečakane sám od seba.
Mier je rozhodnutie každého jedného človeka,
ktoré sa rozšíri do všetkých krajín.“
Všetci si prajeme mier na svete a pre svet. Je načase,
aby sme si uvedomili, že sme zodpovední za Zem.
My, obyvatelia Zeme, sme tí, ktorí zmenia svet. Keď si
skutočne prajeme svetový mier, mali by sme pochopiť,
že predpokladom vonkajšieho mieru je mier vnútri
každého z nás.
Je načase, aby sme na násilie odpovedali láskou a aby
sme žili srdcom. Naše srdcia nie sú nič iné ako láska,
ktorá sa prejavuje ako pravda, stane sa človekom,
pociťujeme ju ako radosť a prežívame ako slobodu.
„Pretože sme ľudia, učíme sa chápať,
čo znamená meniť veci s láskou a v láske,
žiť pravdou a slobodne myslieť.“
Kľúčom k mieru nie je politika, ale sme ním my,
obyvatelia tohto sveta. V okamihu, keď srdcia skupiny
ľudí začnú biť v jednom rytme zameranom na mier a
svetlo pre tento svet, otvorí sa pre celé ľudstvo brána
k mieru a slobode.
Máme slobodu vôle. Je teda na nás, či povieme mieru
ÁNO a začneme ním žiť, alebo sa ešte zdráhame. Keď
povieme ÁNO a začneme konať ako mier, meníme
svet. Je dôležité, aby sme pochopili, že každý, i ten

najnepatrnejší čin má svoj účinok. Sme navzájom
prepojení v poli vedomia ľudstva. Kto na fyzickej úrovni
urobí niečo malé pre mier, vyšle tým tento počin do
globálneho poľa vedomia ľudstva, čím doň prispeje
iskričkou mieru.
Kľúčom k bráne mieru a slobody pre ľudstvo je spoločné
nasmerovanie našich sŕdc. A kľúč k spoločnému
nasmerovaniu je žitie toho, čo nosíme v našich srdciach.
Čím viac ľudí žije svojím srdcom, tým viac sa zosilní
prúdenie tejto schopnosti, tejto informácie do poľa
vedomia ľudstva. A čím viac sa táto schopnosť v poli
vedomia ľudstva umocní, o to ľahšie sa k nemu pripoja
v budúcnosti ďalší ľudia.
Každý človek, ktorý žije srdcom, zapaľuje oheň lásky.
Pomáha tým roznietiť zatiaľ nehoriace fakle. A tak
získa každý človek príležitosť niesť v sebe oheň lásky
a prekročiť bránu mieru a slobody. Lebo mier vonku
sa začína mierom v nás. Preto je každý z nás oslovený,
aby žil svoj život srdcom, aby sa tu ukotvila láska. Vtedy
zavládne mier, pravda, sloboda, a rozžiari sa oheň lásky.

1.) Povedz svojmu životu áno. Je cťou byť tu
človekom.
2.) Nehľadaj svoju pravdu vonku, je v tvojom vnútri.
3.) Poznaj, že každý mierumilovný čin sa bez ohľadu
na to, či je veľký, alebo malý, ukladá do globálnej
energetickej siete. Tak priamo prispievaš k
svetovému mieru.
4.) Dovoľ láske, aby vstúpila do tvojho života vo
všetkých jej formách. Napríklad ako vďačnosť,
radosť, prijatie, odpustenie, úprimnosť.
5.) Buď vďačný/-á a uvedom si hodnotu každej
sekundy svojej minulosti a prítomnosti.
6.) Cíť svoje srdce a ži ním, nasleduj impulz svojho
srdca. S pravdou prítomného okamihu ťa srdce
povedie tam, kde je to v tejto chvíli pre teba
správne.
7.) Oprávni sa sám/sama spojiť sa priamo so
Zdrojom všetkého stvorenia.
8.) Komunikuj s deťmi na jednej úrovni.

Tu je niekoľko podnetov, ktoré ti môžu pomôcť
pozdvihnúť tvoju, a tým aj všeobecnú vibráciu na nový
stupeň, aby sa mohol prejaviť mier – tak v malom, ako
aj vo veľkom!

9.) Nevstupuj do súzvuku s nesvetlými činmi.
10.) Uvedom si, že všetko, čo vysielaš, sa k tebe vráti.
11.) Odpusť všetkým ľuďom, ktorí ťa práve
sprevádzajú životom alebo ktorých si stretol/-la
v minulosti.
12.) Rešpektuj slobodnú vôľu všetkých ľudí bez
ohľadu na ich národnosť a výzor.
13.) Rob to, čo ťa baví a z čoho máš radosť.
Miluj sám/sama seba.

