Gondolatok Kezdőknek, és a bizonytalanoknak – válasz egy levélre
Leveledet köszönöm. Pontosan ezért csinálom. Minden ember felelőssége, hogy tegyen önmagáért és
a Földért! A Tudat tágításával kell ezt kezdeni. Információt kell adni. Valakinek ébresztgetni kell a többi
embert. Mert szoros összefüggés van az emberek gondolkodása és a földi civilizációk minősége között.
És ez a tudás: a mostani ismereteim szerint a csúcs. Nincs hiányérzetem. Egyszerűen mindenre választ
ad.
Nos, amikből ki lehet indulni. Pontosan idézek Grigorij Grabovojtól:
„Ennek a tanításnak a célja annak a bizonyítása, hogy bármely anyag, bármely információ teljes
mértékben helyreállítható,"
„…A betegségből való kigyógyulás fogalma, képesnek lenni gyakorlatilag a lehetséges ‘nem norma
szintjét’ megkerülni. Ez a megkerülés ez egy nagyon konkrét helyen, térben lévő ‘nem norma’ állapotú
részre vonatkozik, amit ha tudnak, hogy hol van, akkor egyszerűen legalább gondolatilag, nem
okvetlenül fizikailag, de elkerülnek, nem mennek oda bele. Ha oda gondolatilag nem mennek bele,
akkor önöknek ez a negatív struktúra nem jön létre”
A Tudatuk irányító rendszer…Amikor a saját optikai rendszerű érzékelésükben, valamely eseménnyel
rendelkeznek… akkor bármilyen optikai jelenség – az egyetemes kapcsolatok rendszere szerint –
bármely más eseménnyel is kapcsolatban van. Ezért az önök feladata: átszerkeszteni (átstrukturálni)
ezt az optikai jelenséget, azaz gyakorlatilag meghatározni az Önöknek szükséges eseményeket.”
„az események kedvezőtlen állapotát nem szabad rögzíteni"
Mindent magunkban kell kezdeni, az egész szervezettel kell dolgozni, családunkkal, az emberekkel akik
körülvesznek, meg kell nézni kapcsolatainkat, gondolatainkat, viszonyunkat a Világhoz.
Mindig javaslom a bevezető órákat, és tényleg jó ötlet egy alaptanfolyam, mert a könyvek nehezen
érthetőek, ha az ember nem helyezkedik bele a világ teremtésének a mechanizmusába, ha nem látja
át, miből is áll az ember. Hogy ne sodródjunk, hanem nagyon tisztán érzékeljük: hol a helyünk a
világban. És mennyi, de mennyi energia van bennünk!
És ha már ebben a valóságban élsz, elkezdesz harmóniát adni, és elkezdesz teremteni. Amikor ráállsz a
Teremtő útjára, amikor szinkronban vagy vele, akkor kezdődik minden. Ezt nem egyszer kell
megtapasztalni, folyamatosan ebben a valóságban kell élni.
Még egy: sokan nem mernek kérni, nem mernek a Teremtőhöz fordulni, igazából sejtik, hogy van, hogy
létezik VALAKI, kell, hogy legyen, de erről már annyira nem beszélnek, miért is kell nekem ez? Olyan
messzinek, távolinak képzelik Istent, pedig nagyon-nagyon közel van. És maguknak sem merik
bevallani: lépjek dialógusba vele? Beszélgessek vele? Kérjek? Igen. Fogalmazd meg, és kérdd! Ha
megfogalmaztad a célodat, akkor az már LÉTEZIK. Csak el kell odáig jutni. Ez a Szellem ereje.
Másképpen mondva: Agysejtjeink ki nem használt 97 %-ban lakozik Isten.
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