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A Megváltó Szeretetről

Drága Testvérem!

A FÉNY dec.23-án reggel megszületett.
Ez a Karácsony, vagyis a Megváltó Szeretet, Jézus eljövetele.

A napforduló után vége a FÉLelmek hatalmának és a természet is támogat abban, hogy
közelebb kerülhess IGAZI ÖNMAGADhoz.

A FÉL éppen azt tükrözi, hogy addig, amíg félsz, nem tudsz egész, teljes, önmagad lenni.

Ahol a FÉLELEM, ott nincs EGÉSZSÉG, SZERETET és SZABADSÁG.

Ezt nem csak a fizikai testedre értem.
Tágabb értelemben az EGÉSZSÉG: A TEST, A LÉLEK ÉS A SZELLEM HARMÓNIÁJA.
Amikor fájdalom, bánat, bántás, megalázás, kihasználás, ellenségesség vesz körül, vagy így
éled meg, az az életed betegsége, egy árnyék az életeden.
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Ha nem vagy tökéletesen boldog és minden téren elégedett az életeddel, akkor megteheted,
hogy változtatsz ezen. EZ A TE DÖNTÉSED.

Amíg a körülményekben és másokban keresed a hibát, sértettnek, kiszolgáltatottnak,
tehetetlennek érzed magad, és az életed csak nem akar jobbra fordulni. Szenvedsz.

Amint tudomásul veszed, hogy ezt is TE TEREMTETTED, máris nyilvánvaló, hogy
HATALMADBAN ÁLL ezentúl mást teremteni helyette. Mondd: MÁST VÁLASZTOK! A FÉNY
megszünteti az árnyékot.

Nekem az segített elindulnom ezen az úton, hogy volt több olyan bölcs és tisztaszívű barát
mellettem, akik nem kíméltek, hanem kellemetlen kérdéseket tettek fel. Ilyeneket:

·

Mire tanít ez TÉGED?

·

Miért van NEKED erre szükséged?

·

Miért akarsz TE így tanulni?

·

NEKED melyik részed akarja ezt?

·

Felismerted mikor teszed TE ezt másokkal, amit (szerinted) veled tettek?

·

Mit teremtesz, erősítesz MOST a gondolataiddal, szavaiddal, tetteiddel?

·

Mit szeretnél? Min változtatsz TE, hogy úgy legyen?
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Ezzel elindítottak azon az úton, amin felismertem, hogy minden általam megélt rossz dolog
mögött egy félelem van, amely arra irányít engem, hogy ezt megteremtsem.

Arra is rájöttem, hogy a félelmem szempontjából mindegy, hogy a valóságban mi történt.
Csak az számít, én hogyan éltem meg, mit éreztem, mit gondoltam róla.
Pl. Nyilvánosan megdicsértek, de ezt úgy élted meg, hogy ilyen jelentéktelen dolgot még egy
gyermek is megtehet, ezért a dicsérettől lekicsinyelve, megalázva érzed magad. Valószínű,
hogy az önértékelés hiánya, - vagyis a félelem, hogy nem vagyok elég jó – teremtette meg azt a
helyzetet, melytől szenvedsz, holott senki sem bántott, sőt valaki még egy apróságért is képes
volt a háláját kifejezni.
Minden értelmezés kérdése.

Amint vállalod az életedért a felelősséget, megteremtetted a lehetőségét annak is, hogy
változtass rajta.
Jézus elhozta a megoldást neked. Ez a SZERETET.
Nem a vágyról és az érdekből összetartásról beszélek most, bár ezek is elég jól működhetnek
az életedben időlegesen.
A FELTÉTEL NÉLKÜLI SZERETET annak a felismeréséből fakad, hogy hálás lehetsz
mindenért, - jóért és rosszért - ami történik veled, mert ez mind segítséget, tanítást hoz neked
ahhoz, hogy igazi Önmagadra találj. Akár el is képzelheted, hogy ezt a Bölcs Atya tanító
szándéka szerint osztja rád.
Én úgy gondolom, hogy valaminek a nem tudásával magadnak teremted a tanulást.
Mivel a nem tudás olyan mint a vákum, kitöltődik az oda való tanítással.

Ha ezt megérted, tudod szeretni a betegségedet – és ettől csodás gyógyulás következhet be
-, a balesetet, amely más irányba terelte az életedet, és az ellenségedet, aki a legnagyobb
tanítód.

A HÁLA, legfőbb segítőd, hogy FÉNYT teremts az életedbe.
Ha már nem korlátoz a félelem, SZABAD VAGY.
Bármit tehetnél, de nem teszel bármit, csak azt, ami mindenkinek jó, mert rosszat csak
félelemből tennél. Ezzel mindent megtettél, amit a világért tehetsz.

Kívánom, hogy életedet uralja a HÁLA, SZERETET, SZABADSÁG és BÉKE!
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A FÉNY és SZERETET legyen mindig veled!

Ági

Ps: Köszönöm mindezt Testvéremnek és családomnak, és a sok bölcs és türelmes tanítást
JolÉvának , Sütő Marinak, Arató Mónikának, Kovács Katinak, Kereszty Andrisnak és sok más
barátomnak, akik engem újra meg újra erre tanítottak!

4/4

