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A lelkedben nem arra kell rendszeresen figyelned, hogy mennyire vagy képes a mindennapi élet nehézségeiben az
Istenre figyelni hanem, hogy az életviteledben mennyire tudod megélni a szeretetet. Mindkettõ nagyon fontos, de a
legerõsebb az életben az, hogy mennyire képes az ember olyan cselekedeteket elérni, ami más embereknél nem
természetes. Gondolunk itt arra is, hogy ne legyetek egymásnak az ellenségei, hanem szeretetben éljétek a
mindennapjaitokat. Valamint ne ártsatok az embertársaitoknak sem, hanem tiszteljétek õket és tanuljatok tõlük is.
Mindig arra törekedjetek, hogy az emberek ne mást lássanak bennetek csak, az igaz tiszta szeretetet, mert akkor
tudnak csak abból meríteni, amit tõletek látnak. Az embereknek csak az a lényeges, hogy mennyire tudnak abból tanulni,
amit másoktól látnak. A példamutatás a legjobb tanítás a földön. Amit mások meglátnak abban az emberben, akinek a
legjobb a tanítása a környezetükben, mármint a fizikai szinten a példamutatás.
A ti lelketekben az elmúlt idõszakban egyre erõsödött az a lelki beállítottság, ami arra enged következtetni, hogy ti a
lelketeket egyre jobban abba az irányba akarjátok fordítani, ami elvezet benneteket oda ahol a lélek már önmaga
akarja irányítani az életét. Ti mindig is csak abban az irányba törekedtetek, csak voltak idõszakok, amikor egy kicsit
lassan döcögött az a szekér, amelyen utaztatok, mert nem mindig az volt a számotokra a legfontosabb, hogy mennyire
vagytok a lelketekben az Isteni utatokon, csak úgy szép lassan éltétek a hétköznapi élet nehézségeit.
De ez az idõszak a számotokra elmúlt, mert most már tudatosan élitek a mindennapjaitokat és idõt szenteltek arra is,
hogy a lelketek fejlõdni engedjétek. Nagyon jó ötlet volt a számotokra, hogy elkezdtetek tudatosan arra összpontosítani,
hogy lehet a lelketeket úgy is fejleszteni, vagyis hogy ne álljatok az utatokon, hanem haladjatok is. Arra szolgált a
számotokra az a lehetõség, hogy elmenjetek arra az elõadásra, ami bennetek, egy olyan folyamatot indított el, hogy
most már egyedül is képesek vagytok arra, hogy a mindennapi életben tudjátok azt hasznosítani, amit ott tanultatok.
Mindig gondoskodik az Isten az övéirõl, ha látja bennük az akaratot a továbbfejlõdésre. A ti esetetekben ez történt, hogy a
lelketek csak vágyódott valami után, amit nem tudott elérni eddig.
A jelen esetetekben az történt veletek, hogy képesek lettetek arra, hogy egyedül is megteremtsétek a lelketekben azt a
gyönyörû érzést, amit úgy hívnak, hogy a
szeretet által nyújtott lehetõség, ami az égi kapuk felé irányul. Ti mindig is arra törekedtetek, hogy legyetek
kapcsolatban az égi kezek által irányított emberekkel, vagyis azokkal, akik igazán hisznek abban, ami nem a földi
életben történik meg, hanem az égi kezek által kerül a földre.
Jelen esetben is az történt azon az elõadáson, amin szeretett földi testvéreink azon fáradoztak, hogy sok embernek
elhozzák azt az öröm érzést, amit ti is megtapasztaltatok. Nagyon sokan nem olyan örömmel jöttek el onnan mint ti, mert az õ
lelküket nem úgy érintette meg az,az elõadás, ami bennetek óriási változást eredményezett. Ebbõl is látszik, hogy
mennyire más beállítottságúak az emberek, még azok is akik hisznek az Istenben.
Ebben az esetben pedig a ti számotokra az a csodálatos esemény történt, hogy mind a ketten képesek lettetek arra is,
hogy nem csak a földi életben lehettek együtt, hanem mindig is együtt maradtok, mert ez az esemény felnyitotta a
szemeteket az ég felé, mármint megnyíltak azok a kapuk elõttetek, amelyek csak akkor fognak megnyílni mindenki elõtt,
ha elhagyja a fizikai testét. Ebben az esetben a lelketek az állandóan képes arra, ami nem csak az ég angyalainak
lehetséges, hanem sok-sok olyan földi ember számára is akik igazán hiszik a szellemvilág földi kapcsolatait is.
Jelenleg a számotokra nem kell mást tennetek, csak abban hinni mint eddig is, csak a lelketek az egy olyan helyzetbe
került, ami elõsegíti a további fejlõdését. Mindig arra kell törekednetek, hogy ezt a szálat el ne engedjétek, hogy tudjatok
állandó kapcsolatot fenntartani az égi tanítóitokkal, akik nagyon örülnek annak, hogy képesek vagytok arra, hogy velük
legyetek abban az értelemben, hogy a lelketeket képesek vagytok tartósan is rájuk irányítani.
Számotokra az a legfontosabb, hogy a lelketekben mindig csak a jóra törekedjetek és ne engedjétek meg az ellentétnek,
hogy elvegye tõletek azt a kincset, amit megszereztetek.
A lélek az állandóan arra törekszik, hogy fejlõdni tudjon, csak az emberi okoskodás gátolja meg abban, hogy az meg is
történjen. A ti esetetekben is azért fontos, hogy senkivel se legyetek nagyon szoros emberi kapcsolatban, mert akkor
nagyon nagy az esélye annak, hogy a külsõ hatásra a döntéseiteket más irányba változtassátok. Számotokra nagyon
fontos, hogy ne engedjetek másokat a lelketek közelébe, hogy befolyásolni tudjon benneteket.
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