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1. januar
Leto postane novo, 
dan postane svet, 
ko ga posvetite 

z duhovno disciplino,  
sicer ne.



2. januar
Vse življenje je Eno.

Moj dragi sin,
bodi enak do vseh.



3. januar
Denar pride in gre.

Moralnost pride  
in se nenehno krepi.



4. januar
Ne prosite za priznanje 
in spoštovanje drugih.

Prosite raje za Gospodovo milost 
in si jo pridobite.



5. januar
Bog je ljubezen.

Živi v ljubezni!



6. januar
Gospod bo s tisočerimi očmi opazoval 

najneznatnejše človekovo dejanje, 
da bi odkril tudi najmanjšo 

sled nesebične ljubezni, ki ga osladi.



7. januar
Božansko se izkazuje v družbi.



8. januar
Delaj dobro!
Glej dobro! 
Bodi dober!

To je pot do Boga.



9. januar
Telo sije, če je značaj dober; 

služenje ljudem in čaščenje Boga 
pa ohranja njegovo lepoto in čar.



10. januar
Človeka je treba razstaviti 

in na novo sestaviti.



11. januar
Zdrav um zagotavlja zdravo telo;
zdravo telo zagotavlja zdrav um.



12. januar
Ljubezen živi 

od dajanja in odpuščanja.

Sebičnost živi od pridobivanja 
in pozabljanja.



13. januar
Ljubezen je odsotnost sebičnosti.

Sebičnost je odsotnost ljubezni.



14. januar
Vse je Božje delo:

On navdihuje, pomaga, 
deluje in uživa sadove dela,

 je zadovoljen. On seje in žanje.



15. januar
Miru, ki napolnjuje srce, 
nikakor ni mogoče skaliti.

Samo mir te vrste 
je vreden svojega imena.



16. januar
Ljubi vsa bitja;

to je dovolj.



17. januar
Božja milost je kot zavarovanje.

Pomaga ti, ko je potrebno, 
povsem brez limita.



18. januar
Ni pomemben življenjski standard, 

temveč način življenja.



19. januar
Služiti moraš 

iz spontane notranje potrebe, 
s srcem polnim ljubezni.



20. januar
Naključne gruče ljudi 

še ne moremo poimenovati družba.



21. januar
Človeško družbo 
mora združevati 

zavest o sorodnosti z Bogom.



22. januar
Služenje ljudem 

je edini način služenja Bogu.



23. januar
Bog je v tebi.

Bog je v vsaki tvoji besedi, 
misli in dejanju.

Govori, delaj in misli, 
kot se spodobi za Boga.



24. januar
Če je slab en učenec, 
je prizadet samo on.

Če je slab en učitelj, 
pokvari na stotine učencev.



25. januar
Tvoje misli igrajo zelo pomembno vlogo 

pri oblikovanju tvojega življenja.



26. januar
Enotnost je božanskost,

čistost je razsvetljenje.



27. januar
Preoblikuj telo, preuredi um, 

uredi način življenja in dežela 
bo samodejno postala močna in cvetoča.



28. januar
Pozabi na krivico, 
ki ti jo je kdo storil, 
in pozabi na dobro, 

ki si ga ti storil drugim.



29. januar
Za duhovno potovanje 

obstaja samo ena kraljevska pot ...  
Ljubezen.



30. januar
Verovanje je tri četrtine značaja.



31. januar
Sedanjost je rezultat preteklosti, 

obenem pa je seme za prihodnost.


