
 

Zakon višje Zavesti 

Rast k višjemu zavedanju sebe in svojega namena se začenja z uresničevanjem Zakona 

Vsakogar ljubi brezpogojno – tudi sebe 

Z upoštevanjem tega zakona lahko spoznavamo skrito bistvo, ki je v notranjosti vsakega od nas. 

Sedanja civilizacija ni postavila za vrednoto »brezpogojno ljubiti, saj so priznani motivatorji za 

ljubezen čustvene želje, ki so bile v-programirane v otroštvu.  

Iz večine življenjskih izkušenj se je večini oblikoval skep, da si moramo ljubezen prislužiti ali 

zaslužiti in da si morajo drugi zaslužiti našo ljubezen. To je pogojna ljubezen in je podobna  

trgovanju in posamičnim izmenjavam - naučeni smo bili, da svoji ljubezni postavljamo pogoje. 

In kaj je brezpogojna Ljubezen ? Vsekakor ne pogojuje nič in nikogar, preprosto JE, ljubimo ker 

obstajamo, ker smo skupaj v sedanjosti, pa čeprav smo morda na različnih poteh. Resnična 

Ljubezen je preprosto sprejemanje drugega, v celoti in brezpogojno. Je videti drugega kot da bi 

gledali z njegovimi očmi, kajti karkoli kdo doživlja, karkoli občuti isto smo ali še doživljamo in 

občutimo tudi mi. 

Ljubimo, kadar prepoznavamo v drugih Bitja, ki se razvijajo proti višji zavesti. 

Kadar vemo, da v srcu vsi iščemo ljubezen in enost, ne glede na to, kako intenzivno si prizadevamo 

za zemeljskimi dosežki. 

Vsi smo na potovanju k višjem zavedanju. 

Nekateri slišijo / prepoznavajo sporočila, ki jih pošilja Življenje in zavestno spreminjamo in 

usklajujemo sebe zato, da bi premagali zasvojenosti, ki nam preprečujejo živeti po našem izvornem 

(božanskem) načrtu bivanja. 

Zavedajmo se, da se naša življenja začenjajo vsak dan znova in vsi smo po svojih izvornih kodah 

vredni Ljubezni. Vsak del nauka žive Ljubezni je oblikovan tako, da nam pomaga naučiti se 

delovanja v brezpogojni ljubezni. 

Vsadite semena Ljubezni v svojo Zavest in vzklila bodo sama od sebe. Ne očitajte si in ženite se 

zato, da bi bili »razsvetljeni« - bolj kot boste znali in zmogli sprejemati sebe, bolj boste spoznali, da 

pridobivate potrebne dragocene izkušnje. 

Kako bi lahko ljubili druge, če ne sprejemate sebe ? Česar nimate ne morete dati drugim ! 

Ljubezen do sebe in do drugih sta temeljna kamna v vaši notranjosti , na katerih lahko zgradite in 

doživite resnično Ljubezen. 


