MY JSME MÍR
Impuls od Christiny von Dreien

„Mír není stav, jenž se dostaví jen tak náhodou.
Mír je rozhodnutí každého člověka, které se pak šíří
do všech zemí.“
Všichni si přejeme mír pro náš svět, ba na celém světě. Je na čase, abychom si uvědomili: My jsme odpovědní za Zemi. My, její
obyvatelé, jsme ti, kdo změní svět. Přejeme-li si opravdu mír ve světě, měli bychom si uvědomit, že předpokladem vnějšího míru
je mír v našem nitru.
Je na čase, abychom na násilí na Zemi reagovali láskou a žili ve svém srdci. Naše srdce nejsou nic jiného než láska, jež se projevuje
pravdou, ztělesňuje se v člověku, pociťujeme ji jako radost a prožíváme ji jako svobodu.
„Poněvadž jsme lidé, učíme se pochopit,
co znamená měnit něco z lásky a skrze lásku,
žít pravdou a svobodně myslet.“
Klíčem k míru není politika, jsme jím my, obyvatelé této Země. V okamžiku, kdy začnou tepat srdce skupinek lidí v jednom rytmu
zaměřené na mír a světlo pro tento svět, otevřou se brány míru a svobody pro celé lidstvo.
Máme svobodnou vůli. Je tudíž na nás, zda dáme míru své ANO a začneme jej žít, anebo jsme se ještě nerozhodli. Řekneme-li ANO
a začneme-li jednat jako mír, měníme svět. Je důležité, abychom pochopili, že i ten nejmenší skutek má svůj účinek. Všichni jsme
vzájemně propojeni v poli vědomí lidstva. Kdo ve fyzickém světě učiní cokoliv, i zdánlivě nepatrného pro mír, vyšle tím svůj počin
do globálního pole lidstva a dodá tomuto poli další jiskru míru.
Klíčem k bránám míru a svobody pro lidstvo je jednotné směrování našich srdcí. Klíčem k tomuto jednotnému směrování je, abychom
žili to, co nosíme ve svém srdci. Čím více lidí začne žít ze svého srdce, tím více bude tato informace, tato schopnost, proudit do pole
vědomí lidstva. Čím více naroste tato schopnost v poli vědomí lidstva, o to jednodušeji to budou mít ti, kdo se připojí později.
Každá a každý z nás, kdo žije ve svém srdci, rozdmýchá oheň lásky a pomůže zažehnout zatím nehořící pochodně. Tím získá každý
člověk šanci nést ve svém nitru oheň lásky a projít branou míru a svobody. Neboť vnější mír začíná mírem v nás samých. Je to výzva
pro každého člověka, aby žil svůj život srdcem. Tak ukotví na Zemi lásku, pravdu a svobodu, umožní vzniknout míru
a rozzáří oheň lásky.

Následuje několik podnětů. Pomocí nich můžeš pozvednout na novou úroveň své vlastní frekvence i globální vibrace, aby se tak mohl
projevit mír: Jak v malém, tak ve velkém!
1.) Řekni životu ano. Je ctí být zde člověkem.
2.) Nehledej svoji pravdu venku, je ve tvém nitru.
3.) Rozpoznej a uvědom si, že každý mírumilovný čin, nehledě na to, zdali velký, nebo malý, se vetkává do globální
energetické sítě. Přímo tak přispíváš ke světovému míru.
4.) Dovol vstoupit do tvého života lásce ve všech formách a projevech: například coby vděčnost, radost, přijetí, respekt,
odpuštění či upřímnost.
5.) Buď vděčný/vděčná a uvědom si vzácnost každé sekundy tvé minulosti a přítomnosti.
6.) Pociť své srdce a žij z něho, řiď se jeho impulsy. S pravdou přítomného okamžiku tě tvé srdce povede tam,
kde je to v této chvíli pro tebe správné.
7.) Uděl si sám/sama plnou moc spojit se Zdrojem veškerého Stvoření.
8.) Komunikuj s dětmi na jedné úrovni.
9.) Nevstupuj do rezonance s nesvětlými činy.
10.) Uvědom si, že vše, co vysíláš, vrátí se k tobě.
11.) Odpusť všem lidem, kteří tě nyní doprovázejí v životě, i těm z minulosti.
12.) Respektuj svobodnou vůli každého člověka, bez ohledu na jeho národnost či vzhled.
13.) Dělej to, z čeho máš potěšení a radost. Miluj sám/sama sebe.
14.) Žij své poslání.
15.) Buď ve svém nitru sám změnou, kterou bys rád viděl/viděla ve světě, a praktikuj ji ve svém životě.
16.) Situace, které již neslouží tvému božskému dobru, můžeš přijmout či změnit, anebo vytvořit lepší.
17.) Respektuj přírodu a uvědom si její nádheru.
18.) Nesleduj vysílání v mediích, která tě „táhnou dolů“, a věnuj se pozitivním věcem.
19.) Stýkej se s lidmi, jejichž přítomnost ti prospívá.
20.) Naslouchej svému tělu a uvědom si, že veškeré tělesné choroby mají svůj původ ve světě tvých myšlenek a emocí.
21.) Jakmile jsi ve svém srdci, okamžitě zvýšíš své vibrace. Nic víc učinit nemusíš.
22.) Neubližuj svými myšlenkami ani slovy žádné živé bytosti.
23.) Láska je nejmocnější transformační síla. Používej ji a na každé násilí odpověz láskou a soucitem.
24.) Tvůj hlas mění svět. Žijeme na světě a společně za něj neseme odpovědnost.

„Protože jsem člověkem …
… je láska mým náboženstvím,
… je pravda mým životem,
… je svoboda mým právem.“
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