
15.) Elä sitä muutosta itsessäsi ja elämässäsi,  
jota mielelläsi näkisit maailmanlaajuisesti.

16.) Voit joko hyväksyä tilanteen, joka ei enää ole 
jumalallisella tavalla hyväksesi tai muuttaa sitä 
– tai sitten luot itsellesi paremman tilanteen.

17.) Kunnioita luontoa ja tunnista sen kauneus.

18. ) Käännä selkäsi kaikille medioille, joilla on huono 
vaikutus mielialaasi ja tee positiivisa asioita.

19.) Pidä yhteyttä ihmisiin, jotka tekevät sinulle 
hyvää.

20.) Kuuntele, mitä kehosi viestii sinulle ja ole 
tietoinen siitä, että kaikilla fyysisillä sairauksilla 
on aina alkulähteensä mielessäsi ja/tai  
tunne-elämässäsi.

21.) Heti kun olet sydämesi sisimmässä, värähtelysi 
kohoaa välittömästi. Sitä enempää sinun ei 
tarvitse tehdä.

22.) Älä vahingoita mitään olentoa ajatuksin, sanoin 
tai teoin.

23.) Rakkaus on muuttavin voima maailmassa.  
Käytä sitä ja kohtaa kaikki väkivalta rakkaudella 
ja myötätunnolla.

24.) Sinun äänesi muuttaa maailmaa. Me elämme 
maapallolla ja kannamme yhdessä vastuun siitä.

www.christinavondreien.ch

 «Olen ihminen, ja siksi …
 … rakkaus on uskontoni,
 … totuus on elämäni 
 … ja vapaus on oikeuteni.»
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WE ARE PEACE
Christina von Dreienin impulssi

  

«Rauha ei ole mikään yhtäkkinen tila, joka vain syntyy. 
Rauha on päätös – jokaisen ihmisen oma päätös,  

joka leviää kaikkiin maihin.»

Me kaikki toivomme rauhaa maailmaan ja maailman 
hyväksi. Meidän on aika ymmärtää, että olemme 
vastuussa maailmasta. Me kansana tuomme muutokset 
maailmaan. Jos todella toivomme maailmanrauhaa, 
meidän tulisi ymmärtää, että ulkoinen rauha edellyttää 
ensin sisäistä rauhaa.

Meidän on aika kohdata maailmassa vallitseva 
väkivalta rakkaudella ja elää sydämestämme lähtöisin. 
Sydämemme ovat rakkautta, joka sanoo totuuden, 
kehollistuu ihmiseksi, tuntuu ilolta ja elää vapautena.

«Koska olemme ihmisiä, opimme ymmärtämään, mitä 
tarkoittaa muuttaa asioita rakkaudella ja rakkauden 
avulla, elää totuuden kanssa ja ajatella vapaudella.»

Rauhan avain ei ole politiikka, vaan me itse maailman 
kansana. Sillä hetkellä, kun jonkin ihmisryhmän 
sydämet lyövät samaan tahtiin päämääränään rauha 
ja valo tälle maailmalle, rauhan ja vapauden portti 
avataan koko ihmiskunnalle.

Meillä on vapaa tahto. On siis meistä itsestämme 
kiinni, sanommeko KYLLÄ rauhalle ja alammeko elää 
rauhaa vai epäröimmekö vielä. Kun sanomme KYLLÄ ja 
ryhdymme toimimaan rauhan tavoin, silloin alamme 
muuttaa maailmaa. Meidän on tärkeää ymmärtää, että 

jokaisella pienimmälläkin teolla on vaikutus. Olemme 
kaikki yhteydessä toisiimme ihmiskunnan yhtenäisellä 
kentällä. Jokainen, joka tekee kotonaan fyysisellä 
tasolla jotain pientä rauhan hyväksi, lähettää tekonsa 
maailmanlaajuiseen ihmiskunnan kenttään ja lisää tähän 
kenttään maailmanlaajuisesti uuden rauhan kipinän. 

Rauhan ja vapauden portin avain on ihmiskunnalle 
sydämiemme yhteisessä suuntauksessa. Ja yhteisen 
suuntauksen avain taas on elää sen mukaan, mitä 
sydämemme sanoo. Mitä enemmän ihmisiä elää sitä, 
mitä kannamme sydämissämme, sitä enemmän tämä 
kyky ja tämä tieto virtaa ihmiskunnan kenttään. Ja 
mitä suurempi tämä kyky on ihmiskunnan kentässä, 
sitä helpompaa on ihmisillä, jotka liittyvät siihen 
tulevaisuudessa.

Jokainen ihminen, joka elää sydäntään, sytyttää näin 
rakkauden palon ja auttaa sytyttämään vielä pimeät 
soihdut, niin että jokainen saa mahdollisuuden kantaa 
itsessään rakkauden liekkiä ja kävellä rauhan ja 
vapauden portista. Sillä ulkoinen rauha alkaa omasta 
sisäisestä rauhastamme. Jokainen ihminen haastetaan 
ilmentämään omaa sydäntään elämässään, jotta 
rakkaus, totuus ja vapaus voisivat ankkuroitua, rauha 
voisi muodostua ja rakkauden liekki voisi hehkua.

Alta löydät muutamia kehotuksia, joiden avulla voit 
kohottaa omasi ja myös maailmanlaajuisen värähtelyn 
uudelle tasolle, jotta rauha ilmenisi – pienessä ja 
suuressa mittakaavassa!

  1.) Sano kyllä elämällesi. On kunnia olla täällä 
ihmisenä.

  2.) Älä etsi totuuttasi ulkopuolelta, vaan omasta 
sisimmästäsi.

  3.)  Oivalla, että jokainen rauhanomainen 
teko, miten pieni tahansa, kietoutuu 
maailmanlaajuiseen, energeettiseen kenttään. 
Näin vaikutat suoraan maailmanrauhaan.

  4.) Anna rakkauden astua elämääsi kaikissa eri 
muodoissaan, kuten esimerkiksi kiitollisuutena, 
ilona, hyväksyntänä, anteeksiantona ja 
rehellisyytenä.

  5.) Ole kiitollinen ja tunnista jokaisen sekunnin 
tärkeys menneisyydessäsi ja nykyhetkessä.

  6.) Tunne sydämesi, elä sitä ja seuraa sydämesi 
impulssia. Sydämesi johtaa sinut hetken 
totuuden avulla sinne, missä sinun on hyvä  
olla nyt.

  7.) Anna itsellesi oikeus saada olla yhteydessä 
luomisen lähteeseen.

  8.) Kohtaa lapset tasavertaisina.

  9.) Älä mene mukaan valottomiin toimiin.

10.) Ole tietoinen siitä, että kaikki mitä säteilet 
ulospäin, tulee takaisin sinulle.

11.) Anna anteeksi kaikille ihmisille, jotka ovat nyt 
elämässäsi tai jotka olivat menneisyydessä osa 
elämääsi.

12.) Kunnioita kaikkien kanssaihmistesi vapaata 
tahtoa riippumatta heidän kansallisuudestaan  
ja ulkonäöstään.

13.) Tee sitä, mikä on sinusta hauskaa ja mikä 
tuottaa sinulle iloa. Rakasta itseäsi.

14.) Elä kutsumustasi.


