1000 slov, ktoré by zmenili svet
Ak prijmeme nasledovných 1000 slov za svoje a budeme v ich zmysle konať, môže to zmeniť všetko
na Zemi k lepšiemu počas jedinej generácie.
•

Myslíte si, že ste terorizovaní inými ľuďmi, ale v skutočnosti ste terorizovaní vlastnými
pravdami a presvedčeniami. Vaše vnímanie seba a sveta sa značne zmení, ak si osvojíte Päť
krokov k mieru:

1. Dovoľte si pripustiť, že niektoré z vašich presvedčení o Bohu a o Živote už nefungujú.
2. Zvážte možnosť, že existuje niečo, čomu nie úplne rozumiete čo sa týka Boha a Života a ak by
ste tomu porozumeli, zmenilo by to všetko.
3. Vyhláste, že ste pripravení na to, aby vznikli nové vysvetlenia Boha a Života, vysvetlenia,
ktoré môžu vytvoriť nový spôsob života na planéte.
4. Smelo si overte tieto nové vysvetlenia a ak sa zhodujú s vašou vnútornou pravdou
a poznaním, rozšírte o ne svoje presvedčenia a pravdy.
5. Vyjadrite svoj život ako prejav vašich najušľachtilejších presvedčení, nie ako ich odmietnutie.
Tu sú niektoré nové vysvetlenia, nad ktorými by ste mohli pouvažovať:
•
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Všetci sme Jedno. Všetky veci sú Jedna Vec. Existuje len Jedna Vec a všetky veci sú
súčasťou tej Jednej Veci, ktorá Je.
Toto znamená, že ste Božský. Nie ste vaše telo, vaša myseľ alebo vaša duša. Ste kombináciou
všetkých troch, a tá vytvára Váš Celok. Ste vyjadrením Božskosti na Zemi.
Existuje dostatok.
Nie je potrebné súťažiť, o to menej bojovať o zdroje. Všetko, čo máte robiť, je deliť sa.
Nie je nič, čo musíte robiť.
Je mnoho toho, čo budete robiť, ale nič, čo by sa od vás vyžadovalo. Náš Boh je milujúci Boh,
ktorý nič nepotrebuje, nič nevyžaduje, nič neprikazuje a nič netrestá.
Boh hovorí s každým, neustále.
Otázka neznie: Komu sa Boh prihovára? Otázka znie: Kto počúva?
Nie je nič také ako absolútne Dobré alebo Zlé, je len to, čo funguje alebo nefunguje,
v závislosti od toho, čo sa pokúšate robiť.
Výzva ľudstvu je zhodnúť sa na tom, o čo sa všetci pokúšame, individuálne a ako celok.
Najveľkolepejšia výzva ľudstvu je zmena povedomia zo zmyšľania Obeť-Vinník a Môj-Tvoj
na zmýšľanie Víťazstvo-Víťazstvo a Naše-Naše.
Toto dosiahneme, keď porozumieme nášmu skutočnému vzťahu navzájom voči sebe a k Bohu.
Nikto nerobí nič neprimerané z pohľadu svojho modelu sveta.
Toto je silné nahliadnutie, ktoré konečne ukazuje riešenie vedúce k skoncovaniu s krutým
a seba zničujúcim správaním ľudstva. Zmeňte presvedčenia, ktoré formujú predstavy ľudí
o svete a nenávisť, hnev a násilie zmiznú.
Neexistuje miesto ako peklo. Neexistuje večné zatratenie.
Smrť neexistuje.
Čo nazývame smrťou je iba proces obnovy identity.
Láska je všetko, čo je.
Ste strojcom vlastnej skutočnosti, využívajúc Tri nástroje tvorenia: Myšlienku, Slovo a Čin
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Váš život nemá s Vami nič spoločné.
Je o každom, koho života sa dotknete a o spôsobe, akým sa ho dotknete.
Zmyslom vášho života je znovu sa vytvárať v najveľkolepejšej forme tej najušľachtilejšej
vízie, akú ste kedy mali o tom, Kto Ste.
V okamihu, keď vyjadríte čokoľvek, objaví sa všetko, čo sa od toho líši.
Toto je Zákon protikladov, vytvárajúci prostredie, v ktorom môžete zažiť to, čo túžite vyjadriť.
Toto porozumenie vám umožní reagovať pozitívne na tie najnáročnejšie výzvy života.
Každá pravda je subjektívna. V tomto zmysle existuje päť úrovní pravdovravnosti:
1. Hovorte svoju pravdu sebe o sebe samých.
2. Hovorte svoju pravdu sebe o druhých.
3. Hovorte svoju pravdu o sebe druhým.
4. Hovorte svoju pravdu o druhých druhým.
5. Hovorte svoju pravdu o všetkom všetkým.
Desať ilúzií ľudí je:
Existuje potreba, Existuje zlyhanie, Existuje nejednota, Existuje nedostatok, Existujú
požiadavky, Existuje súd, Existuje odsúdenie, Existuje podmienečnosť, Existuje nadradenosť,
Existuje nevedomosť.
Sú tri základné kamene uceleného života: Čestnosť, Vedomie, Zodpovednosť.
Žite podľa týchto zásad a boj sa vytratí z vášho života.
Život funguje spôsobom Byť-Robiť-Mať.
Väčšina ľudí to chápe naopak. Najprv človek musí „ mať“ veci na to, aby sme mohol „ robiť“
veci, aby potom mohol „byť“ tým, čím chce byť. Obrátenie tohto prístupu je najrýchlejší
spôsob ako ovládnuť svoj život.
Sú Tri úrovne uvedomenia:
Nádej, Viera a Vedomosť. Tretia prináša vnútorný pokoj.
Je Päť omylov o Bohu, ktoré vytvárajú krízy, násilie, zabíjanie a vojny.
1.
2.
3.
4.

•

Myšlienka, že Boh niečo potrebuje.
Myšlienka, že Boh môže nedostať to, čo potrebuje.
Myšlienka, že Boh nás od seba oddelil, pretože sme mu nedali to, čo potrebuje.
Myšlienka, že Boh potrebuje to, čo potrebuje tak veľmi, že od nás teraz z nášho oddelého
miesta vyžaduje, aby sme mu to dali.
5. Myšlienka, že Boh vás zničí, ak nesplníte jeho požiadavky
Je taktiež Päť omylov o Živote, ktoré podobne vytvárajú krízy, násilie, zabíjanie a vojny.
1.
2.
3.
4.
5.

•

Myšlienka, že ľudia sú navzájom oddelení
Myšlienka, že nie je dosť toho, čo ľudia potrebujú na to, aby boli šťastní
Myšlienka, že na to, aby sme dostali to, čoho nie je dosť, ľudia musia navzájom súťažiť.
Myšlienka, že niektorí ľudia sú lepší ako ostatní
Myšlienka, že je vhodné, aby ľudia vyriešili vážne rozdiely vytvorené všetkými ostatnými
omylmi vzájomným zabíjaním sa.
Nové evanjelium by mohlo uzdraviť všetok hnev na Zemi: Všetci sme jedno. Naša cesta nie
je lepšia, naša cesta je len iná.

