НИЕ СМЕ
МИРЪТ

15.) Нека промяната, която искаш за света, стане
първо част от теб и твоя живот.
16.) Ситуация, която не е добра за божественото
ти добро, можеш или да приемеш или да
промениш, или да създадеш по-добра.
17.) Пази природата и осъзнай красотата й.
18.) Прекъсни връзката с всички медийни
канали, които те дърпат на долу и се
занимавай само с позитивни неща.

Един импулс от
Кристина фон Драйен

19.) Поддържай връзка с хора, които ти действат
добре.
20.) Слушай тялото си и знай, че всички
физически болести идват от ментално
и емоционално ниво.
21.) Щом си в сърцето ти, се повишава
вибрацията ти. Повече от това не е нужно.
22.) Не причинявай нито с помисъл, думи или
дела вреда на друго живо същество.
23.) Любовта е най-трансформативната сила,
която съществува изобщо. Ползвай я и се
отнасяй към насилието с любов и съчувствие.

«Понеже съм човек:
Любовта е моята религия.
Истината моят живот.
Свободата мое право.»
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24.) Твоят глас променя света. Ние живеем на
този свят и носим отговорност за него.

WE ARE PEACE
Един импулс от Кристина фон Драйен
«Мирът не е състояние, което възниква просто
така изведнъж. Мирът е решение – на всеки човек,
което се разпространява из всички страни.»
Ние всички желаем мир на света и за света. И е
време да разберем: Ние сме отговорни за Земята.
Ние всички сме тези, които ще донесат промяната по
света. Ако наистина искаме мир по света, трябва да
разберем, че този мир предполага първо вътрешен
мир във всеки от нас.
Време е да посрещнем насилието по света с любов,
която идва от сърцата ни. Нашите сърца не са нищо
друго освен любов, която се произнася като истина,
превъплъщава като човек, усеща се като радост и се
изживява като свобода.
«Понеже сме хора, учим да разберем,
какво означава със и чрез любов да променяш,
да живееш с истината и да мислиш чрез свобода.»
Не политиката, а ние, обитателите на света сме
ключът към мира. В момента, в който сърцата на
една група хора започнат да бият в един ритъм,
насочени към мир и светлина за света, се отваря
порталът на мира и свободата за всички хора по
Земята.
Ние разполагаме със свободна воля. Така че от нас
зависи дали ще кажем ДА на мира и ще започнем да
живеем в мир или още се чудим. Когато кажем ДА
и започнем да действаме в мир, тогава започваме

да променяме света. Важно е да разберем, че всяко
едно действие, дори и най-незначителното, има
въздействие. Ние всички сме свързани един с друг
в един вид човешко поле. Всеки, който у дома си,
на физическо, материално ниво прави нещо дребно
за мира, излъчва, праща този сигнал в глобалното
човешко поле и добавя по този начин още една
искра мир в полето.

1.) Кажи да на живота си. Чест е да си роден
Човек.

Ключът към портала за мир и свобода на
човечеството е в общото издигане, в настройката на
сърцата ни. А ключът за такава една ориентация, е
да живеем това, което носим в сърцата си. Колкото
повече хора живеят от и със сърцето си, толкова
повече тази информация, ще се влива в човешкото
поле. И колкото по-голяма става тази способност в
човешкото поле, толкова по-просто, по-лесно ще е
за бъдещите поколения.

4.) Позволи на любовта да влезе в живота
ти, във всичките й форми. Например с
благодарност, радост, приемане, прошка и
честност.

Всеки човек, който живее сърцето си, запалва
огъня на любовта и помага с това, да се запалят още
незапалените факли, така че всеки да придобие
шанса да носи в себе си огъня на любовта и да
мине през вратата на мира и свободата. Защото
мирът извън нас започва с мира в самите нас. Всеки
човек е призован да въплъти сърцето си в живота
си , за да закотви тук любов, истина и свобода, да
позволи възникването на мир и да излъчва огъня на
любовта.
По-долу са изброени някои импулси, с чиято помощ
можеш да повишиш твоята собствена и с това и
глобалната вибрация на ново ниво, за да може
мирът да се манифестира, както в големите, така
и в малките неща!

2.) Не търси истината си извън теб, а вътре в теб.
3.) Дай си сметка, че всяко мирно действие,
колкото и малко да е, е втъкано в глобалното
енергийно поле. И така допринася директно
за световния мир.

5.) Бъди благодарен и осъзнай стойността на
всяка секунда от твоето минало и настояще.
6.) Чувствай сърцето си и живей според него,
следвай импулсите му. То те води с истината
на мига натам, където в момента за теб е
правилно.
7.) Дай си право да влезеш в контакт с Извора
на сътворението.
8.) Отнасяй се с децата като с равни.
9.) Не влизай в резонанс с не-светли акции.
10.) Нека ти е ясно, че всичко, което излъчваш
се връща при теб.
11.) Прости на всички хора, които сега са част
от живота ти или преди са били.
12.) Уважавай свободната воля на околните,
независимо от националност и външен вид.
13.) Прави това, което ти прави удоволствие и
те радва. Обичай се.
14.) Живей призванието си.

