
„Pokój światowy to nie stan, który tak po prostu nagle  
się pojawia. Pokój jest decyzją każdego człowieka,  

prowadzącą do pokoju na całym świecie.“

Wszyscy pragniemy pokoju na świecie i dla całego świata. Nadszedł czas, abyśmy sobie uświadomili: To my jesteśmy odpowiedzialni 
za Ziemię. My jako obywatele Ziemi jesteśmy tymi, którzy zmienią świat. Jeżeli naprawdę pragniemy pokoju na świecie, powinniśmy 
zrozumieć, że podstawą pokoju zewnętrznego jest spokój wewnętrzny w każdym z nas.

Nadszedł czas, abyśmy na przemoc na świecie odpowiadali miłością i żyli zgodnie z naszym sercem. Nasze serca – to nic innego aniżeli 
miłość, która wyraża się jako prawda, ucieleśnia się jako człowiek, objawia się jako radość i żyje jako wolność.

„Ponieważ jesteśmy ludźmi, uczymy się rozumieć,  
co to znaczy zmieniać z miłością i poprzez miłość,  

żyć z prawdą i myśleć z wolnością.“

Kluczem do pokoju nie jest polityka, jesteśmy nim my – obywatele tego świata. W chwili, gdy serca grupy ludzi będą bić w tym 
samym rytmie, nastawionym na pokój i światło dla całego świata, otworzą się wrota pokoju i wolności dla całej ludzkości.

Mamy wolną wolę. Zależy więc od nas, czy powiemy pokojowi TAK i zaczniemy według niego żyć, czy jeszcze będziemy się wahać. Gdy 
powiedziawszy TAK zaczniemy działać jak pokój, wtedy rozpoczniemy zmieniać świat. To ważne, abyśmy zrozumieli, że każdy, nawet 
najmniejszy czyn ma swój skutek. Wszyscy jesteśmy z sobą połączeni w energetycznym polu ludzkości. Każdy, kto w fizycznym świecie 
czyni choćby coś małego dla pokoju, wysyła swój czyn w globalne pole ludzkości i dodaje swoją iskierkę pokoju do całości.

Kluczem do bramy pokoju i wolności dla ludzkości jest wspólne ukierunkowanie naszych serc. A kluczem do wspólnego kierunku 
jest życie według tego, co nosimy w sercach. Im więcej ludzi będzie żyło swoim sercem, tym bardziej ta umiejętność, ta informacja, 
wpłynie do energetycznego pola ludzkości. I im większa będzie ta umiejętność w polu świadomości ludzkości, tym łatwiej będzie tym, 
którzy przyjdą w przyszłości.

Każdy człowiek kierujący się swoim sercem, rozpala ogień miłości i pomaga rozpłomienić dotąd jeszcze ciemne pochodnie, aby każdy 
otrzymał szansę na to, by nieść w sobie ogień miłości i przejść przez bramę pokoju i wolności. Albowiem pokój na świecie zaczyna się 
od pokoju w nas samych. Dlatego każdy jest wezwany do ucieleśnienia swojego własnego serca w swoim życiu, aby ustanowić tutaj 
miłość, prawdę oraz wolność, aby powstał pokój i rozświecił się ogień miłości.
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Poniżej znajdziesz parę sugestii, za pomocą których możesz podnieść swoją własną wibrację, i tym samym także wibrację globalną na 
nowy poziom, aby mógł ustanowić się pokój – w małej i dużej skali.

  1.)  Powiedz swojemu życiu „tak“. To zaszczyt być tutaj jako człowiek.

  2.)  Nie szukaj swojej prawdy w świecie zewnętrznym, tylko wewnątrz samego siebie.

  3.)  Uświadom sobie, że każdy pokojowy czyn, jakkolwiek mały by nie był, zostanie wpleciony w globalne pole energetyczne.  
W ten sposób bezpośrednio przyczyniasz się do pokoju światowego.

  4.)  Wpuść miłość we wszystkich jej formach do Twojego życia, na przykład jako: wdzięczność, radość, akceptacja,  
przebaczenie, szczerość.

  5.)  Bądź wdzięczny i zauważ wartość każdej sekundy swojej przeszłości i teraźniejszości.

  6.)  Czuj swoje serce i żyj według niego, podążaj impulsom twojego serca. Twoje serce prowadzi Cię poprzez prawdę danej  
chwili dokładnie tam, gdzie powinieneś być.

  7.)  Daj sobie prawo do nawiązywania kontaktu ze Źródłem wszelkiego Stworzenia.

  8.)  Traktuj dzieci na równi z sobą.

  9.)  Nie wchodź w rezonans z działaniami nieświatła.

10.)  Uświadom sobie, że wszystko co wysyłasz, wróci do Ciebie.

11.)  Przebacz wszystkim ludziom będącym teraz w Twoim życiu i także tym, którzy byli w Twoim życiu w przeszłości.

12.)  Szanuj wolną wolę wszystkich ludzi, niezależnie od ich narodowości lub wyglądu.

13.)  Rób to, co lubisz i co sprawia Tobie radość. Kochaj siebie samego.

14.)  Żyj zgodnie ze swoim przeznaczeniem.

15.)  Bądź tą zmianą w sobie i w swoim życiu, którą chciałbyś widzieć na świecie.

16.)  Sytuację, która już nie jest dla Twojego boskiego dobra, możesz albo przyjąć albo zmienić – lub stworzyć lepszą.

17.)  Szanuj przyrodę i rozpoznaj jej piękno.

18.)  Odłącz się od wszystkich kanałów medialnych, które ciągną Cię w dół i zajmuj się pozytywnymi sprawami.

19.)  Utrzymuj kontakt z ludźmi, którzy są dla Ciebie dobrzy. 

20.)  Słuchaj, co ma do powiedzenia Twoje ciało i bądź świadomy, że przyczyna wszystkich schorzeń fizycznych leży  
w Twoim życiu mentalnym i/lub emocjonalnym.

21.)  Kiedy jesteś połączony z swoim sercem, od razu zwiększa się Twój poziom energii. Nie musisz nic więcej robić.

22.)  Ani w myślach, ani w słowach lub czynach nie wyrządzaj szkody innemu stworzeniu.

23.)  Miłość jest największą siłą przemiany na całym świecie. Używaj jej i na każdą przemoc odpowiadaj miłością i empatią.

24.)  Twój głos zmienia świat. Żyjemy w tym świecie i wspólnie ponosimy odpowiedzialność za niego.

„Ponieważ jestem człowiekiem …
… miłość jest moją religią,
… prawda moim życiem,
… wolność moim prawem.“
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