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ISMERD MEG ÖNMAGAD

A TEREMTŐ ÖNISMERETTEL!
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Véget érhet az energiajátszma, mert 
mindenkinek van saját energiaforrása!

Felteszek kérdéseket, hogy kimozdítsalak 
benneteket megszokásaitokból, félelmeitek 
valótlan világából.

A kérdések feltevésével kilépek a „Ti” 
megszólításából azért, hogy nagyobb hangsúlyt 
kapjon az, hogy Te az egyedi egy-én vagy, aki 
változtathatsz saját sorsodon.

Az anyag tárgyaitól mennyire függsz? 
Te szolgálod az anyagot, és feláldozod érte az 
életed vagy már az anyag szolgál Téged, hogy 
valóban Élhesd az Életed? 

Az idő türelmetlensége hozza meg a döntéseket 
benned, vagy átlépted az idő korlátait és az 
időtlenség  minőségén teremted az élethelyzeteid? 

A pénz úgy vesz részt életedben, mint egy olyan 
eszköz, ami az anyag síkján jelen lévő teremtő 
erő, és forog naponta kezedben, vagy még fogod 
és markolod, mert nincs készen az elengedés a 
lelkedben?
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Hiánytudatodat az anyaggal pótolod, vagy 
emeled rezgésed és lelkedben a teljesség tudatát 
megteremtve hagyod, hogy a vonzás törvénye a 
teljesség érzésének engedelmeskedve a bőséget 
megteremtse?

A félelem az ösztön szintjén indulatokkal, 
haraggal, gyűlölettel még mérgez Téged? 
Vagy Önmagad ismerve a teljesség tudatán,  
az ősbizalom érzésével hozod a döntéseidet meg? 

Hogyan éled partnerkapcsolatod: 
esetleg valamilyen számító szándék által 
„megszerzett” társsal próbálod régi sebeid, 
fájdalmaid elfelejteni;

vagy az asztrál, zsaroló-, birtokló szeretetének 
minősége irányít és a vágyak a „pillanat  
örömében” elégítenek ki;

vagy a szenvedélyes szerelemmel hajtva hagyod, 
hogy a szenvedély tartsa össze a kapcsolatod;

vagy az eredendően benned élő szerelem tiszta 
hőjének érzésében éled az egy-ütt lét szentségének 
pillanatán?
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Milyen minőségben éled az életed?
A mélytudatban feszülő régi fájdalmakon függve 
vagy azoktól nem félve, kioldod őket, velük 
szembesülve?

Valamelyik vallás mutat utat számodra,  
vagy életedet – a lélekmagodban eredendően 
magaddal hozott – hitvallásod irányítja?

Mestered vagy gurud követve, az ő útján haladsz 
mögötte?
Ha őt követed és életed az ő nézeteivel éled, 
ismered a saját értékrended? 
S ha a valós értékrended felismerted, a magadnak 
tett ígéreted útjára rálépni és azon járni,  
van-e merszed?

Elméd tudásának hatalomvágyán ad értelmet 
ittlétednek néhány tan és eszme, amit újabb tanra, 
eszmére cserélsz fel pár évente? 
Vagy elméd már kimondta: „Legyen meg a 
Felsőbb Énem akarata!”, s hatalmát lerakva 
hagyja, hogy életedet a lélek ősbizalom érzésén 
működő egyetemes tudás irányítsa?
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Ha a feltett kérdésekre őszintén megadtátok 
magatoknak a válaszokat és szeretnétek 

változni, fejlődni, 
a teljesség tudatában létezni, 

egy magasabb tudatsávon élni, 
az ősbizalom érzéséből dönteni, 

akkor rezgésszintet „kell” emelni.
Mert magasabb oktávokon nyílik meg  

e háromdimenziós világnak lényege:  az ittlét
valóságának értéke, minősége, értelme, 

a veletek való történések valós okai,
a valós értékrend minőségén 

az Isteni Lényetek saját 
erejébe vetett hite,

teremtő ereje, 
ahol nincs 

a félelemnek helye. 

Ott minden tiszta, egyértelmű és őszinte.
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