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Nagyon fontos az életedben, hogy ne legyenek olyan események, amelyek nyugtalanságot idéznek elõ a lelkedben.
Minden esemény azért nyugtalanít, mert nem tudsz rajta túllépni, vagyis nem tudod elengedni azokat a gondolatokat,
amelyek idõnkét zavart okoznak a lelki békédben. Mindig csak arra gondolj, hogy ezek az események csak te érted
vannak, neked kell belõlük olyan információt leszûrni, ami segít abban, hogy tovább tudjad a mindennapjaidat élni
békében és nyugalomban.
A jelenlegi helyzet is azt indokolja meg a te részedre, hogy bizonyos emberek gondolatait nem tudod a helyére tenni az
életedben. Ezek azok az események, amelyek tanulságul fognak szolgálni a számodra a késõbbiek folyamán. Nem
mindig abban a pillanatban fogod meglátni az eredményét azoknak a feladatoknak, amelyekkel éppen most
találkozol. Ezek mind csak eszközök az életedben, azért hogy a késõbbiekben ebben neked nagyon nagy segítségedre
legyenek a jelenlegi nehéz napjaid, amit nem tudsz feldolgozni és pillanatnyilag a helyére tenni az életedben.
Ez nem baj, de majd rá fogsz jönni arra, hogy mindennek értéke van az életben. Ha jelenleg nem is ezt látod, de majd
eljön az ideje annak is, hogy ezt felismerd. Mindig arra gondolj amikor olyan nehéznek látszó eseményekkel találkozol,
hogy az majd a te javadat fogja szolgálni. Jelenleg neked csak teherként jelentkezik az, az esemény de rá fogsz jönni,
hogy minden esemény egy fontos feladat része, ami ezután fog bekövetkezni az életedben. Nem mindig olyan
formában jelentkezik, hogy azt rögtön felismered, de eljön annak is az ideje, hogy hálás leszel a sorsnak azért, hogy ezt
az eseményt megtapasztaltad már jóval elõbb, mint amikor az a feladatsor az életedben eléd kerül.
Bízzál az Isten kegyelmében, hogy sohasem történik veled olyan esemény, ami nem segíti elõ a lelki fejlõdésedet. Az
amikor te valamit rossznak látsz az életedben, akkor arra gondolj, hogy miért rossz az neked, mi az amit nem tudsz
abból felismerni, ami elõsegíti a lelki fejlõdésedet. Ilyen és ehhez hasonló gondolatokkal teli életben bizony nagyon sok
olyan esemény is megtörténik a földi emberrel, ami számára teljesen érthetetlen, nem tudja, hogy most ezzel õ mit
kezdjen, mi az amiért ezzel neki dolga van, vagy miért kell ezt neki végigcsinálnia. Ilyen gondolatok esetén kérd az
Isten segítségét, hogy világosítsa meg a tudatodat, hogy ki tudjál lábalni ezekbõl a nehéznek tûnõ hétköznapi
eseményekbõl.
A jelenlegi helyzeted is olyan esemény, ami csak késõbb fog mint feladatként az életedben megjelenni, hogy azt akkor
megoldjad. Az &bdquo;elõ&rdquo; feladatok mindig sokkal hamarabb szoktak megjelenni az emberek életében, mint az,
amihez az szükséges lesz, amit nem tudnak az emberek feldolgozni az életükben, ha nem ismerik az elõzményt.
Bízz Isten jóságában és a reménység soha ne hagyjon el, hogy soha sem történik meg veled, olyan esemény, aminek
nincs értéke az életed során.
Mi égi segítõitek is láttuk rajtatok azt a rémületet, hogy egyáltalán nem tudtok mit kezdeni azzal az eseménnyel,
amellyel éppen szembekerültetek. Folyamatosan foglalkoztat benneteket, hogy hogyan is kellene megoldani, de nem
találtok reá választ a gondolataitok között. Mindig csak a miértet keresitek, de arra nem is gondoltok, hogy ez nem a
&bdquo;miérttel&rdquo; kapcsolatos, hanem más jellegû célja van az életetek során.
Jó lenne ha nem ezzel foglalkoznál, hanem a mindennapi élet feladatait végeznéd szorgalmasan, mert mindig másfelé
tereli ez a gondolat a figyelmedet. A számodra jelenleg nagyon fontos feladat, hogy naponta végezd a feladatodat a
fórum és a weboldaladdal kapcsolatban, hogy az odalátogató embereknek tudjál a segítségre lenni a lelki fejlõdésükben.
Minden azért van, hogy az emberek tudjanak elindulni az úton, majd újabb ismereteket szerezve tanulni és ezáltal
fejlõdni.
Azért hoztuk létre általad ezeket a lehetõségeket, hogy mindenki számára képes legyél olyan információkat
felkínálni, amelyekkel elõsegíted nagyon sok ember lelki fejlõdését. Itt megtalálhatja magának mindenki amit keres,
amire a lelkének szüksége van, a fejlõdési fokától függõen. Ez a lehetõség nagyon sok embernek ad megnyugvást a
lelkének, mert olyan írásokat talál benne, amire éppen a lelkének nagyon nagy szüksége van.
Mi égi segítõitek pedig mindent megteszünk azért, hogy azokat tereljük oda, akinek a lelke éppen telve van fájdalommal,
elkeseredéssel, hogy lelki vigaszt találjon az olvasása közben. El sem tudod képzelni, hogy mennyi embernek sikerült a
lelkét felüdítened, és megvigasztalnod az elkeseredetteket.
Pontosan azért van ez a lehetõség, amit te felvállaltál, hogy ebben a formában segítesz az embereknek, hogy az
Isten felé vezetõ utat megmutatod a számukra, és tovább is táplálod a weblapon és a fórumon lévõ tanításokkal.
Ehhez nagyon sok idõre és energiára lesz szükséged, mert ez csak folyamatosan bõvülni fog, mert ez csak akkor tölti be a
célját, ha állandóan foglalkozol vele, és bõvíted a benne lévõ tanításokat.
Kívánunk neked ehhez erõt és kitartást, bízzál magadban, mi a segítségedre vagyunk. Ámen.
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