ÚNOR
Zjevilo se mi velmi drsné a rozzuřené moře s vlnami
vysokými jako hory. Potom jsem uviděla, že pod
hladinou je nádherný mír a pokoj. Zaslechla jsem
tato slova:
Hledej a nacházej ten mír, který přivádí
k hlubokému vnitřnímu porozumění, a uchovávej si
ho bez ohledu na to, co se děje venku.
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1. ÚNORA
V co věříš? Věříš ve Mně? Věříš, že se Mnou můžeš
kráčet a mluvit? Věříš, že když žiješ tímto duchovním životem v úplné shodě a jednotě se Mnou, že je to možné, že
je to úplně praktický život, který funguje v každé oblasti?
Najdi si čas zjistit a zhodnotit svou víru, a především se
podle ní nauč žít. Příliš mnoho lidí zapomíná uvést tento
způsob života do praxe. Sice o něm vyprávějí, ale nedokázali ještě ani sobě, ani světu, že to funguje, a že když
ve všem vidíš Mne a přivoláváš Mne a hledáš Mou pomoc, všechno ve tvém životě začne zapadat na své místo.
Začneš-li poslouchat Můj tichý, slabý hlas ve svém nitru,
začneš se rozvíjet jako nádherný květ a zjistíš, jak je duchovní život skutečně praktický a nádherný.

2. ÚNORA
Je toho tolik, co je nutné udělat, ale musíš se naučit vést
svou energii správným směrem a nemarnit ji tím, že děláš najednou a nepořádně mnoho věcí. Stává se to snadno,
a právě proto je důležité mít sebekázeň. Musíš zjistit, co
je nutné udělat, potom se do toho pustit a odolat pokušení řešit sto různých věcí najednou. Potřebuješ rozmanitost
a musíš být pružný, ale to neznamená, že máš svou energii
rozptylovat. Je mnohem lepší naučit se dělat jednu věc, a to
dokonale, než se věnovat mnohým věcem, ale dělat je zle.
Žádám tě, abys nedělal hodně věcí nepořádně, ale bys byl
dokonalý ve všem, do čeho se pustíš. Buď ochotný učit se
a nikdy neměj pocit, že máš odpověď na všechno. Stále se
je co učit. Uč se dělat to, o čem víš, že to dokonale zvládneš.
Dávej si laťku co nejvýš.
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3. ÚNORA
Řídíš-li se Mými zákony a posloucháš je, tvůj život
začne být bohatý a hojně požehnaný. Neposlouchej tyto
zákony a dřív nebo později zjistíš, že jsi na šikmé ploše,
dokud nezjistíš, kde jsi udělal chybu, a nerozhodneš se to
napravit. Musíš začít klást na první místo to, co má být
prvořadé, přestat být vzpurný a začít hledat Mne i Mé království. Není to lehké, jestliže jsi klesl až na dno a zdá se ti,
že život nemá smysl. Přesto to budeš muset udělat. Polož
nohu na nejnižší příčku žebříku a začni stoupat bez ohledu
na to, jak těžké se ti to v této chvíli možná zdá. Jakmile se
dostaneš na vyšší příčku a postupně se dostaneš z beznaděje, do které si klesl, život se začne v tvých očích měnit
a ty objevíš jeho skutečný smysl.

4. ÚNORA
Žít duchovním životem neznamená být připraven o všechny pozemské výhody, které potřebuješ a jež ti usnadňují
život. Prostě to znamená, že všechno, co potřebuješ, využíváš pro dobro celku a pro Mou čest a slávu. Když to už
nepotřebuješ, vrátí se to ke Mně s láskou a díky, protože
víš, že všechno, co máš, je Mé. Uvidíš, že čím více věcí
se vzdáš, tím větší prostor si uděláš pro ještě více nových
věcí. Přijímej všechno, co potřebuješ, ale nikdy to nechtěj
vlastnit. Čím více chceš něco vlastnit, tím větší je pravděpodobnost, že o to přijdeš. Mé sýpky jsou naplněny. Když
budeš vyznávat správné hodnoty, nebudeš mít v ničem nedostatek. Jen si pamatuj, že musíš vždy ve všem klást na
první místo Mne, být za všechno vděčný a vracet Mi to, co
už nepotřebuješ.
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5. ÚNORA
Máš-li nějakou odpovědnost, nes ji na svých bedrech
radostně a neklesej pod její váhou. Snaž se ji přijmout celou a dovést ji až do konce bez ohledu na to, jak těžké
se ti to v dané chvíli může zdát. Vždy věř, že na tebe nikdy nenaložím víc, než jsi schopen unést, a vždy ti dám
takovou pomoc a sílu, jakou potřebuješ, abys to dokázal.
Poneseš-li svou odpovědnost, vyrosteš do velikosti a síly
a staneš se natolik spolehlivým, že na tebe budu moci klást
ještě větší odpovědnost. Potřebuji stále více spolehlivých
duší, schopných unést náklad. Potřebuji, abys byl ochotný a schopný dělat to bez obav, jestli to zvládneš. Nikdy,
za žádných okolností se neciť jako poražený. Dokážeš
všechno, rozhodneš-li se a odmítneš-li byť jen pomyslet
na neúspěch. Jednoduše věř, že budeš mít úspěch, a budeš
ho mít.

6. ÚNORA
Nech se Mnou vést ve všem, co děláš a říkáš. Uč se být
trpělivý a vždy počkej na pravou chvíli. Věř, že všechno
bude dokonale fungovat, jestliže na Mne počkáš a nebudeš se neuváženě hnát dopředu. Mnohé věci čekají pouze
na správnou chvíli. Všechno se urychluje, ale přesto se
jedná o postupný proces, protože v Mých plánech vládne
dokonalá harmonie a rytmus. Všechno má svůj řád, proto
pracuj v souladu s ním, ne proti němu.* Budeš-li se pokoušet jít proti němu, pouze se vyčerpáš a nikam se nedostaneš, jako bys plaval proti proudu. Buď zůstaneš na místě,
i když budeš plavat ze všech sil, nebo tě proud strhne zpět.
Nechoď proti tomu, co je nevyhnutné, a raději se uč chodit
v souladu s tím, klidně a s důvěrou, že děláš správnou věc
ve správném čase.
* Na vlně života: A. Někrasov, Eugenika 2015 – pozn. vyd.
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7. ÚNORA
Najdi si čas a prozkoumej své srdce. Bereš něco nebo
někoho jako samozřejmost? Máš pocit, že jsi znuděný
a přesycený životem? Víc dáváš, nebo víc přijímáš? Je tvůj
život službou bližnímu, nebo si pouze nárokuješ vlastní
práva? Nemůžeš čekat, že najdeš pravé a trvalé štěstí bez
toho, abys dával a sloužil bez jakýchkoliv vlastních nároků. Pouze když se smíříš s tím, že tento život je životem
služby, dávání, odevzdání se Mně a službě pro mě, že je
to život, ve kterém je nutné zapomenout na své Já a žít
pro celek, pochopíš, co myslím tím, když říkám, že žiješ
skutečně plný a slavný život a že jsi hojně požehnán. Začni
tedy hned nyní rozšiřovat své vědomí. Začni žít a pracovat pro celek a uvidíš, jak se změní tvůj celkový pohled
a přístup.

8. ÚNORA
Probouzej se osvěžen a obnoven, očekávej od nového, nádherného dne pouze to nejlepší a potom skutečně
dostaneš pouze to nejlepší. Uvolni se a přenech vedení
Mně. Nikdy nezačínej den plný starostí a napětí. Spánek
a odpočinek obnovuje a oživuje ducha. Vykroč do nového
dne pravou nohou se srdcem plným lásky a díků, plným
nadějných vyhlídek. Dnešní den je bez poskvrny, která by
ho mohla zmařit, proč si ho tedy kazit? Udržuj si co nejvyšší vědomí a uvidíš, že se dnes odehrají ty nejúžasnější
události. Je to nový den a nová cesta. Zanech za sebou
včerejšek se všemi chybami a nepříjemnostmi a obrať list.
Proč bys měl do tohoto nového dne vléci staré záležitosti?
Samozřejmě se pouč ze svých chyb, ale nepřikládej jim takový význam, abys kvůli tomu nemohl vstoupit do nového
dne s lehkým a radostným srdcem.
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