
 
Angelski čut : SOČUTJE  

SOČUTJE je brezpogojno sprejemanje. 

Začne s z brezpogojnim sprejemanjem SEBE 

Sočutje ni usmiljenje, temveč preprosto, brezpogojno sprejemanje 

Morda je sploh največji izziv v življenju, da brezpogojno sprejmete sebe, brez vsakega »če« in 

»ampak«in ne da bi rekli »sprejel/sprejela se bom ko ….«. Brezpogojno sprejemanje sebe 

pomeni, da se boste sprejeli prav zdaj, v tem trenutku. 

Sprašujete: »kako bi se lahko sprejel/sprejela, ko pa imam napake ?« ….. Iluzija napak 
postane brezpredmetna, ko postanete sočutni do Sebe 
Ne morete čutiti pristnega sočutja do česarkoli ali kogarkoli, dokler ga ne čutite do sebe. 
 
Primeri  ljudi, ki mislijo, da so sočutni, ker porabijo svoje življenje za to, da poskušajo reševati 
sinjega kita, deževni gozd, lačne otroke in svet na splošno … to je primer zgrešenega sočutja, 
ki se lahko stopnjuje celo do motnje – resnično sočutje je popolno sprejemanje Sebe 
 
Ko si brezpogojno zaupate, lahko začnete razumeti sočutje. Z resničnim sočutjem ne 
poskušate ničesar spreminjati in reševati. Pomembno je popolno sprejemanje in 
spoštovanje. 
Spoštovanje in sočutje do izbire berača, invalida, … se začne zavedanje, da je to njihov 
odgovor na vprašanje »Kdo sem« 
 

VSE je dobro v vsem stvarstvu – to je sočutna izjava. Sočutje je razumevanje, da 

je svet v tem trenutku prav takšen, kot mora biti, prav takšen ! 
Energija neprestano išče rešitev, Zavest se razvija in kaos v resnici ne obstaja – vse je samo 

pomanjkanje zavedanja o tem, kar se resnično dogaja. 
 
Resnično sprejemanje pomeni odsotnost upiranja in popravljanja. V takšni Zavesti se vse 
povsem samodejno uravnovesi. Samo če poskušate kaj popraviti, ali če kaj obsojate, se 
ravnovesje poruši. 
Telo se lahko pozdravi brez zdravil. Če jemljete mnogo zdravil, to ni ravno sočutje in 
samozaupanje. Ljudje se zdravijo z nadomestki, s sveto vodo, čarobnim zlatim prahom, s 
farmacevtskimi sredstvi, … Kako se to konča ? Terapije si sledijo brez konca.  
 

S sočutjem se lahko vaše Telo Zavesti neprestano pomlajuje in zdravi.  
Samo nekaj vas lahko resnično pozdravi – VI, samo vi ! 

 
Niso potrebni sveti obredi in posebne formule, sploh NIČ. 

Vsakdo, ki vam poskuša prodati kaj drugega kot vas, ustvarja dobiček na račun vaše 
ranljivosti  

 


