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Как да бъда по-щастлива и уверена майка?
Скъпо дете,
Щастливи сме, че търсиш подкрепата ни и изявяваш желание да се погрижиш за себе си и
най-скъпото ти - твоята рожба. Може би, ако имаше достатъчно време, време в тишина,
необезпокоена от земни грижи и дела, ти сама щеше да намериш отговорите на въпросите
си. Защото, както вече уверени сме знаеш, ключът към отговорите на всичките ти
въпроси, се крие дълбоко в сърцето ти.
Макар да съзнаваме, че това може да ти причини болка, ние вярваме, че всеки от вас
заслужава да се пробуди и да си припомни истината за себе си. Това е Пътят и Смисълът на
всяко пътуване на душата, на всеки един живот. Затова, изпълнени с огромно състрадание
и уважение към теб, ще бъдем искрени и кристално ясни, като ти кажем това, което ти
отдавна знаеш - раздразненията и тревожността ти, не са провокирани от твоята
рожба, а от теб самата. Детето ти не носи вина затова, че ти не се чувстваш щастлива
и уверена. То не само не е причината за тези твои чувства, но ги преживява заедно с теб и
също страда от това.
Твоята рожба не е проблем, а Божия благословия. Чрез нея Бог ти показва недовършените
дела на душата ти. Макар страховете ти като майка да са напълно разбираеми, защото
всяка майка бди над рожбата си, те издават и недоверието ти към Бог, недоверието ти в
теб самата, а оттам и към всички в живота ти. Не се ли доверяваш на себе си, ти
отричаш Бог и Силата Му, отхвърляш Любовта и Подкрепата Му, и се втурваш в живот,
обречен на нещастие и провал.
Живот, в който дори да имаш всичко материално, да си постигнала целите, които си
поставяш, ако не вярваш в себе си, ако не вярваш напълно, безрезервно, безусловно в Бога,
ти никога не ще изпиташ истинско щастие, смирение, единение с Цялото. А, това е целта
на твоето пътуване. На всяко пътуване.
Затова, скъпо дете, не се гневи на своята рожба и трудностите, пред които те поставя, а
бъди осъзната и благодарна, че тя те дарява с мъдрост и ти дава възможност да спреш да
препускаш в лутане, да се огледаш и да избереш нов път. Сама знаеш кое в живота ти те
кара да се чувстваш нещастна, наранена, незначима, дори самотна. И това не е твоята
рожба. Може би е липсата на грижа за теб самата, може би е предизвикателния ти
партньор, може би е нещо друго вън от теб.
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Но, скъпо дете, време е да поемеш отговорност за живота си. Единственото, което е
нужно да направиш, е да спреш шума на ума си, да заглушиш околните и да чуеш шепота на
сърцето си, да потърсиш Бога и да изградиш връзката си с Него. Когато това стане, ти ще
изградиш и връзка със Себе си. И щом имаш търпение, разбиране, любов към себе си, ти ще
намериш начин да ги предадеш и на своята рожба, така както Сам Бог ги предава на всички
вас, на теб.
Не е нужно да се бориш, да се справяш, да правиш. Нужното, скъпо дете, е само да бъдеш
себе си, да бъдеш това, което Бог е за всички вас, независимо от думите, делата или
отношението ви към Него. Нужно е само да бъдеш истинска - да бъдеш любов, търпение,
смирение, състрадание, светлина, мъдрост, подкрепа, осъзнатост, вяра, доверие. Когато
бъдеш себе си, своята истинска Божествена същност, тогава ти ще си майката, която
искаш да бъдеш. Благодари на своята рожба, че от всички майки във Вселената, избра
точно теб, тук и сега, такава каквато си, появи се в живота ти и те прие, и обикна
безусловно. Напомня ти коя си, защо си тук и как да сбъднеш мисията си.
Не забравяй, че винаги когато имаш нужда, ние сме до теб, до вас и те подкрепяме.
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