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2006.07.29. A tanulás az a legjobb eszköz arra, hogy a lelkedet fejlõdni engedd, mert minden alkalom amit arra
szánsz, hogy tanulsz akkor a lélek a legnagyobb lendületet kapja mert nem lehet folyamatosan csak úgy tanulni, hogy
a kezedbe veszel egy könyvet és tanulsz, hanem a lélek számára az a legfontosabb, hogy legyen olyan képessége,
amivel tovább tud lépni az õ feladatában is. Mindig arra gondolj amikor tanulni akarsz, hogy a lelked az most mennyire
örül, mert lehet azt tenni ami fontos lesz az õ feladatához. Tanulni, tanulni és tanulni ez a legfontosabb mert ennek fogod
a gyümölcsét megtapasztalni akkor, amikor annak eljön az ideje. Mindig minden körülmények között próbálj arra törekedni, hogy
lelked az ne sérüljön amiatt, hogy nem vagy olyan nyugalmi helyzetben amiben éppen kellene, hogy legyél. Mindig csak
arra figyelj a legjobban, hogy a kapcsolatot velünk fenn tudd tartani anélkül, hogy az írásod szennyezõdne a folytonos
kapkodásod miatt, amit a külvilág felé produkálsz. Vigyázz a feladatodra,mert nem lenne jó ha a tartalom szenvedne
amiatt, hogy a külvilág felé tekingetsz az írásod közben. Mindig arra gondolj, hogy most ki van veled és mit akar veled
és általad, akkor amikor írsz. Te csak egy eszköze vagy az égi kezeknek, mert a feladat tartalma az nem sérülhet, amiatt
hogy figyelmetlen vagy, vagy leszel. Mindig arra kell gondolnod, hogy csak akkor lesz tiszta az írásod, ha nagyon
figyelmes leszel és nagyon koncentrálsz ránk. Legyél nyugodt amiatt, hogy a hibáidat javítgatod, mert most még
csak gyakorlásként írsz, de ha eljön az ideje annak amikor már sokat kell leírnod, akkor már hibátlanul kellene írnod.
Nagyon szépen haladsz a gyakorlással és szépen alakul az írásformád is. Sokat kellene gyakorolnod, hogy
folyamatos legyen az írásod. Csak tanulással érhetõ el a szép és tiszta írás. Mindig csak arra gondolj, hogy nem
régen még alig tudtál írni, ma pedig már képes vagy a folyamatos írásra is. Tanulásod gyümölcse hamarosan be fog
érni azáltal, hogy az írást háttérbe kell szorítanod és a koncentrálásra kell a hangsúlyt helyezned azáltal, hogy a
velünk való szorosabb kapcsolattartásra kell figyelned jobban, mert a kettõt együtt kell megtanulnod. Nem kell mást tenned,
csak írni és írni, nem javítani hanem csak leírni azt amit akarunk általad és veled. Ne félj csak figyeljél és akkor nagyon
kevés lesz a hiba amit majd utólag fogod kijavítani. Hidd el sikerülni fog, mert nagyon nagy az akarat benned, hogy ez
sikerüljön. Mindig az a fontos a számodra, hogy legyél figyelmes és akkor minden sikerülni fog. Nem arra kell
koncentrálnod, hogy mennyi a betû hiba abban amit leírsz, hanem a tartalomra kell a nagyobb hangsúlyt helyezned.
Hidd el magadról, hogy sikerülni fog és nagyon nagy öröm fog érni azáltal, hogy a feladatodat sikerül helyesen megoldanod.
Mindig minden feladat addig tart ameddig az, az ember számára örömöt és békességet hoz. Nem kell kétségbe esned
akkor sem amikor már nem örülsz annyira mint az elején, mert tudni fogja a lelked azt, hogy neki mit kell tennie ahhoz,
hogy azt az állapotot elérje és fenntartsa. Legyél nagyon nyugodt az írásod alatt, mert számodra az a legfontosabb,
neked az a kincs amit leírsz helyesen. Ne legyél lehangolt akkor sem amikor valami nem úgy sikerül, ahogyan azt
szeretnéd, mert az is te vagy ha valami nem sikeres. Tanulással fogod azt a szintet elérni amire szükséged van, illetve
lesz, mert a gyakorlásod igazi eredménye majd akkor fog meglátszani a feladatodban. Nagyon örülünk annak, hogy
ennyire komolyan veszed az írás feladatodat, hogy minden szabad idõdet felhasználod arra, hogy képezd magadat,
hogy fejlõdj az írás által. A te számodra nem az a lényeges, hogy a betûket leírd, hanem, hogy a figyelmed legyen a
folyamatos. A leírás az akár lehetne kézi is csak elõnyösebb a gépi írás és gyorsabb is, áttekinthetõbb is. A te
számodra azért vált szükségessé a gépi írás, hogy a folyamatos írás következtében legyen lehetõséged arra is, hogy
tovább add azt, amire nagyon nagy szükség van illetve lesz az elkövetkezõ idõben, mert az események azok nagyon
változnak és a segítségünket szeretnénk eljuttatni a ti számotokra, hogy felismerjétek azt ami az Isten szándéka
veletek. Mindig minden korban szükség van az égi kezek segítségére, hogy az emberek megtalálják az igazi utat,
hogy el ne tévedjenek a földi élet sûrûjében. A te szereped ebben az, hogy leírod azt amit mi szeretnénk eljuttatni az
emberekhez azáltal, hogy leírod és továbbadod azt amit szükségesnek látunk a ti számotokra. Mindig minden
idõben kell lennie olyan földi embernek aki áttudja venni tõlünk az égi kezek által adott tanítást, hogy mihamarabb
eltudják választani a földi emberek a jót a rossztól, vagyis szükségessé vált, hogy ezt te fölvállaljad és közvetítsd a többi
ember számára is azt ami szükséges a számukra. Mi is azt szeretnénk veled és általad elérni, hogy azok, akik
valamit tévesen értelmeztek, azok megkapják a gyógyírt a számukra, mert az idõ rövid és ha nem találnak vissza a
számukra kijelölt útra, akkor késõbb már egyre nehezebbé fog válni a számukra. Legyél nyugodt, a lelked az nem
fél, az csak örül a feladatának. Legyél békességes és örömteli ember mert nem lehet szomorúan járni a Jézusi Utat,
mert ott mindig ott van aki megvigasztal.
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