1000 besed, ki bi spremenile svet
Če bi spodnjih 1000 besed sprejeli in delovali v skladu z njimi, bi lahko v eni sami generaciji
spremenili na bolje vse stvari na Zemlji:
* Misliš si, da te ustrahujejo drugi ljudje, a v resnici te ustrahujejo tvoja prepričanja. Če
boš sprejel »Pet korakov na poti k miru«, se bo tvoje doživljanje sebe in sveta okoli tebe
korenito spremenilo:
(1) Dovoli si priznati, da nekatera od tvojih starih prepričanj o Bogu in Življenju ne
držijo več.
(2) Razišči možnost, da v zvezi z Bogom in Življenjem obstaja kaj, česar ne razumeš v
popolnosti, in da bi razumevanje tega spremenilo vse.
(3) Napovej, da si pripravljen na skorajšnje rojstvo novih spoznanj o Bogu in
Življenju, tj. spoznanj, ki bi dala povod novemu načinu življenja na tem planetu.
(4) Pogumno preučuj ta nova spoznanja, preveri, ali se ujemajo s tvojo osebno
notranjo resnico in védenjem, vključi jih v svoj sistem prepričanj.
(5) Svoje življenje izrazi kot potrjevanje svojih najvišjih prepričanj, ne pa kot njihovo
zanikanje.
To so nekatera nova spoznanja, o katerih bi morda lahko razmislil:
* Vsi smo eno. Vse stvari so ena sama stvar. Obstaja samo ena stvar, vse ostale stvari so
zgolj del te edine stvari, ki obstaja. To pomeni, da si božanski. Nisi tvoje telo, tvoj um ali
tvoja duša.
Si kombinacija vseh treh, ki sestavljajo celoto tebe. Si izraz božanskega na Zemlji.
* Vsega je dovolj. Ni ti treba tekmovati za vire, še manj se boriti zanje. Vse, kar moraš
storiti, je deliti jih z drugimi.
* Ničesar ti ni treba storiti. Čeprav boš storil marsikaj, ti ni treba storiti ničesar. Naš Bog je
ljubeč Bog, ki ne potrebuje ničesar, ne zahteva ničesar, ne zapoveduje ničesar in ne kaznuje
ničesar.
* Bog ves čas govori vsem. Pravo vprašanje ni: Komu Bog govori? Pravo vprašanje je: Kdo
posluša?
* Absolutnega prav in narobe ni, obstaja le tisto, kar glede stvari, ki jo skušaš doseči,
deluje, in tisto, kar ne deluje. Izziv za človeštvo je sporazumeti se o tem, kaj skušamo doseči
kot posamezniki in kot vrsta.
* Najveličastnejše povabilo življenja je popeljati človeško zavest iz mentalitete 'žrtevzlobnež' in mentalitete 'moje-tvoje' v mentaliteto 'vsi smo zmagovalci' oziroma 'našenaše . To bomo dosegli, ko bomo razumeli resničen odnos drug do drugega in do Boga.
* Nihče ne stori ničesar neprimernega, če upoštevamo njegovo pojmovanje sveta. To je
močno spoznanje, s katerim bomo navsezadnje našli rešitev, kako zaustaviti kruto in
samouničevalno obnašanje človeštva: Spremeni prepričanja, ki napajajo človekovo
pojmovanje sveta, in sovraštvo, jeza in nasilje bodo izginili.
* Kraj, kot je pekel, ne obstaja, večnega prekletstva pa ni.
* Smrti ni. Tisto, kar imenuješ 'smrt', je zgolj proces ponovne identifikacije.
* Obstaja samo ljubezen.
* Sam ustvarjaš svojo resničnost, in pri tem uporabljaš tri ustvarjalna orodja: misel,
besedo in dejanje.
* Tvoje življenje nima nič opraviti s teboj. Ima pa opraviti z vsakomer, čigar življenja se
dotakneš, pa tudi s tem, kako se ga dotakneš.
* Namen tvojega življenja je, da se na novo ustvariš v naslednji najimenitnejši različici
najimenitnejše vizije, ki si jo kdaj koli imel o tem, kdo si.

* V trenutku, ko nekaj izjaviš, se prikaže vse, kar je nasprotno od tvoje izjave. To je
zakon nasprotij, ki ustvarja kontekstualno polje, v katerem je mogoče izkusiti tisto, kar si želiš
izraziti.
Če to razumeš, se boš lahko pravilno odzval na največje izzive v življenju.
* Sleherna resnica je subjektivna. Znotraj tega okvira je pet ravni izražanja resnice.
Sebi povej svojo resnico o sebi. Sebi povej svojo resnico o drugih. Drugim povej svojo resnico
o sebi. Drugim povej svojo resnico o drugih. Vsakomur povej svojo resnico o vsem.
* To je deset iluzij, ki jih gojimo ljudje: Obstaja nuja, obstaja neuspeh, obstaja
razdeljenost, obstaja nepopolnost, obstaja potreba, obstaja sodba, obstaja obsodba, obstaja
pogojnost, obstaja večvrednost, obstaja nevednost.
* To so trije temeljni koncepti celostnega življenja: Poštenost, osveščenost, odgovornost.
Živi v skladu s temi načeli in trud bo izginil iz tvojega življenja.
* Življenje poteka znotraj paradigme ‘bodi-počni-imej’. Večina ljudi verjame ravno
obratno in si predstavlja, da mora človek stvari najprej 'imeti', da bi jih lahko 'počel', in tako
'bil', kar si pač želi biti. Vendar boš z obratnim pristopom najhitreje dosegel mojstrstvo
življenja.
* Obstajajo tri ravni osveščenosti: Upanje, vera in védenje. Tretja raven poraja notranji
mir.
* Obstajajo tri zmotna prepričanja o Bogu, ki ustvarjajo krize, nasilje, ubijanje in
vojno. Prvič prepričanje, da Bog nekaj potrebuje. Drugič prepričanje, da Bogu lahko ne uspe
pridobiti tisto, kar potrebuje. Tretjič prepričanje, da te je Bog ločil od Boga, ker mu nisi dal
tistega, kar potrebuje. Prepričanje, da Bog še vedno potrebuje tisto, kar Bog tako zelo
potrebuje, da zdaj od tebe, ki si ločen od njega, terja, da mu daš. Petič prepričanje, da te bo
Bog pogubil, če ne boš izpolnil njegovih zahtev.
* Obstaja tudi pet zmotnih prepričanj o življenju, ki prav tako ustvarjajo krize, nasilje,
ubijanje in vojno. Prvič prepričanje, da so človeška bitja ločena drugo od drugih. Drugič
prepričanje, da tistega, kar človeška bitja potrebujejo za srečo, ni dovolj. Tretjič prepričanje,
da morajo človeška bitja tekmovati med seboj, če želijo dobiti tisto, česar ni dovolj. Četrtič
prepričanje, da so nekatera človeška bitja boljša od drugih. Petič prepričanje, da je prav, da
človeška bitja hude razlike, ki jih ustvarjajo vsa druga zmotna prepričanja, premagujejo tako,
da ubijajo druga drugo.
* Nov Evangelij bi lahko ozdravil vso jezo na Zemlji: Vsi smo eno. Naš način ni boljši,
temveč samo drugačen.
==================================================
Ta dokument je član ekipe Humanity’s Team ljubeče priskrbel v okviru njenega programa
duhovnega aktivizma, ki se imenuje The Evolution Revolution. Zgornje besede so povzetek
sporočil iz serije knjig Conversations with God, ki tvorijo duhovno podlago za globalno delo
ekipe Humanity's Team. Vabi te življenje, da se prav zdaj pridružiš tisočem po vsem svetu pri
snovanju te evolucijske revolucije. Ta trenutek poziva vse človeštvo. Ne moremo nadaljevati
po poti, po kateri trenutno hodimo. Morda se ne strinjaš z vsemi zgornjimi trditvami, vendar
se verjetno strinjaš s tem, da moramo z nekaj revolucionarnimi zamislimi vsaj odpreti novo
razpravo o tem, kako končati globalno disfunkcionalnost človeštva? Ali pa nasprotno meniš,
da gremo lahko naprej s starimi prepričanji o Bogu in Življenju? Če sodiš v prvo skupino, si
zapomni to spletno stran in si zadaj, da jo boš zelo kmalu obiskal:
www.EvolutionRevolution.net

