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Gyakorlás----2006-07.14.
2006.07.14. A gyakorlás a földi ember életében a legfontosabb eszköz, mert az ember ha nem gyakorolja a földi
feladatait azt akkor nagyon nehezen tudja elvégezni, mert nincs meg az a feltétel a számára ami elõsegítené õt abban,
hogy a feladatait mihamarabb el tudja végezni azáltal, hogy a lelke telve van olyan érzésekkel amik segítik õt a
további feladataiban. A lélek az mindig kész az újabb és újabb feladatok ellátására. Tanuljátok meg kedves
földi testvéreim, hogy a földi élet során soha nem kaptok ingyen semmit mindenért keményen meg kell dolgoznotok ha
sikeresen akartok valamit megcsinálni. Az élet az nagyon kemény iskola a földi élet során, mert nem lehet valamit
úgy elvégezni, hogy közben arról fogalmad sincsen. A feladatok azok mindig tudatosan végzett feladatsorok
következményei. Ti sohasem úgy látjátok az életeteket, hogy az egy feladat, hanem csak úgy megszokásból döntötök jól
vagy rosszul. Nem az a baj, hogy rosszul döntötök, hanem az a baj, ha nem tanultok a hibáitokból. A hibák azok azért
vannak, hogy lehessen mit kijavítani, az egy lehetõség a számotokra. Az Isten kegyelmébõl sokszor elkövethetitek azt a
hibát, amit nem ismertetek föl, mert az Isten addig ad a számotokra lehetõséget a javításra, amíg azt ti fel nem ismeritek
a saját életetekben. Ha más mondja a számotokra, hogy helytelenül cselekedtetek azt ti nem veszitek komolyan, mert
a bennetek levõ ego nem engedi meg, hogy ti azt cselekedjetek amit más mond a számotokra. Mindig csak a saját
meggyõzõdés az ami az embert segíti az útján. Nem lehet a meggyõzõdést kierõszakolni csak megcselekedés által
válik az olyan eszközzé a kezetekben, hogy azt bármikor feltudjátok használni a feladataitokban. Az lenne a legjobb
a ti életetekben, hogy amikor valamilyen hibát elkövettek az életetek során, hogy azt rögtön kontroláljátok, hogy mi volt
abban az élethelyzetben a helytelen, vagyis mi volt ami nem az Isteni szeretet hatáskörén belül történt az életetekben.
Mindig rá fogtok jönni, ha rögtön elemezitek a hibás döntéseiteket. Legyen bennetek az a bátorság, hogy amikor nem
érzitek magatokat jól, akkor gondolkozzatok el azon, hogy valóban helyesen cselekedtem-e, vagy csak azt hittem, hogy jól
döntöttem. A lélek az mindig jelez a számotokra, hogy valóban helyes volt-e az amit annak hittem. Legyen mindig jó a
kapcsolatod a te Jézusoddal, hogy felismerjed azt amit Õ küld a te számodra.
A lelked az mindig pontosan fogja a te számodra jelezni a te hibáidat, ha a figyelmedet az Istenre helyezed. Az lenne a
legjobb ha minden alkalommal mielõtt egy döntést meghoztok a földi életetek során azt a lelkedben elõre érezned
kellene, hogy az valóban jó vagy csak annak hiszem. A lélek az pontosan küldi a jelzéseket a számotokra, hogy helyesen
tudjatok dönteni, de ha nem vagytok figyelmesek akkor azt észre sem veszitek. Az amikor a lelketek inspirál valamire
benneteket akkor azt már jobban észre veszitek, de ha csak halovány jelzéseket ad a számotokra, akkor arra fel sem
figyeltek. Mindig az legyen elõttetek az elsõdleges, hogy mi az ami annyira felbosszantott, vagy csak nem értettem jól az
eseményeket. Mindig arra figyeljetek a legjobban, hogy ne mérgesedjen el közöttetek a viszony, mert akkor a lélek
szavát már nem halljátok meg, csak a saját szavaitokon rágódtok folyamatosan ahelyett, hogy rendeznétek a
kapcsolataitokat. A lélek az csak addig ad rá lehetõséget amíg lát arra esélyt, hogy tudjátok rendezni a
kapcsolataitokat, ha már nem lát rá esélyt akkor lehetõséget sem ad arra, ami nincs. A lehetõség az ismét egy
élethelyzet, amit helyesen kellene megoldanotok, de ha nem figyeltek eléggé akkor ismét elszalasszátok azt a
lehetõséget, ami tovább segíthetne a feladataitokban. Nem lehet egy feladatról úgy beszélni, hogy az csak volt, hanem
az van, addig amíg az ember azt helyesen meg nem oldotta. Mindig arra kellene gondolnotok, hogy egy helyzet miért
vált ilyenné amilyen. Nem lehet a szõnyeg alá söpörni azt amit meg kell oldanotok. A megoldás az mindkettõtökre
vonatkozik. A feladat az közös, a felelõsség is közös. Így kellene látnotok a helyzeteteket, amikor valamiben nem tudtok
olyan helyzetet teremteni ami mind a kettõtök számára elõnyös lehet. Az ha csak azon rágódtok, hogy mit kellene
tennetek, azzal még nem oldódik meg a helyzetetek. Onnan kellene elmozdulnotok, hogy mi lenne a jó mindkettõtök
részére. Az csak akkor teremthetõ meg a számotokra, ha ti mindketten arra az elhatározásra juttok, hogy az Isten
miatt sem lehet ezt az állapotot hosszan fenntartani, mert nem egyeztethetõ össze azzal amit képviseltek. Ez a helyzet
nagyon elfog mérgesedni közöttetek, ha idõben nem rendezitek. Mindig arra gondoljatok, hogy mennyire más lenne a
kapcsolat közöttetek, ha nem lenne bennetek az , az erõs elhatározás, hogy a másiktól várjátok azt, amit nektek
kellene megtennetek.
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