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spirituális

A pár héttel ezelőtti párizsi ese-
mények kapcsán, és Karácsony 
közeledtével, a tanácsadásai-
mon megszaporodtak a szere-
tetről szóló kérdések. Ezért úgy 
gondoltam, hogy írásban is ösz-
szefoglalom a leglényegesebb 
tudnivalókat.

Mi a feltétel nélküli szeretet?
Ez valódi lényünk lényege és 
alapenergiája. Nem érzelem, 
hanem egy állapot. Amikor a 
szeretetünket nem kötjük egy 
személyhez vagy egy tárgyhoz, 
illetve semmitől nem tesszük 
függővé, csak árasztjuk. Ilyenkor 
teljes békesség és megértés van 
bennünk, bármilyen helyzetben 
vagyunk, és bármi is történik ép-
pen. Azt éljük meg, hogy min-
den rendben van, úgy, ahogy 
van. Ez nem azt jelenti, hogy 
helyeseljük, ha egyesek hábo-
rúskodnak vagy bántják egy-
mást. Csak elfogadjuk, hogy 
most erre képesek, ezt válasz-
tották tapasztalatul maguknak 

az adott pillanatban. Mert őket 
és a környezetüket – sőt tágab-
ban nézve az egész földi világot 
– ez viszi most a legjobban előre. 
Mivel minden, ami történik, min-
dig, mindenkire hatással van. 
Tudatosan, vagy a rezgések 
szintjén, különféle gondolatokra, 
érzésekre, tettekre késztet, és így 
vagy úgy, de szeretetre tanít.

Kik vagyunk  
mi emberek valójában?
Eredeti lényünk úgy képzelhe-
tő el, mint a Nap és a sugarai. 

Ahol az Univerzum Teljessége 
és Intelligenciája (mindennek 
és mindenkinek a Forrása) a 
Nap, mi pedig ennek egy-egy 
fizikai testben megszemélyese-
dett fénynyalábjai vagyunk. Így 
a „minden, ami van” részei és 
hordozói is egyben. Ennélfogva 
egymástól és a Forrástól való kü-
lönállásunk is csak látszólagos.

Mit csinálunk a Földön?
Ezen a bolygón (és az egész Vi-
lágegyetemben) különféle ta-
pasztalatok megszerzése folyik. 
Kigondolunk valamit, azt megte-
remtjük, utána kipróbáljuk, hasz- 
náljuk. Ha mindent megismer-
tünk, megtapasztaltunk vele és 
általa, akkor a tudnivalók levo-
nása után egy újabb ötletünk 
megvalósításába fogunk.

Miről szól a mostani kísérletünk?
Az elmúlt sok ezer évben a Föl-
dön a dualitást (ami kettőssé-
get jelent), és benne önmagun-
kat tanulmányoztuk. Úgy, hogy 
mindazt, ami valójában EGY mi-
nőségű energia, és a távolabb 
eső pontjai is egymást támo-
gatva, kiegészítve működnek, 
látszólagosan szembeállítottuk 
egymással, azaz egymás ellen-
tétévé fordítottuk (pl. a hőmér-
séklet a meleg és kevésbé me-
leg helyett meleggé és hideggé 
vált). Így került az eredeti énünk 
feltétel nélküli szeretete mellett 
a szeretet hiánya is beépítésre 
emberi énünk elméjébe. Emel-
lett, hogy részrehajlás nélkül, 
csakis a pillanatnyi lelki- és tu-
datállapotunk alapján hozhas-
suk meg a döntéseinket a földi 
életünkben, vállaltuk a valódi 
önmagunkról való elfelejtkezést 
is. Kíváncsiak voltunk arra, hogy 
szabad akaratunkból mikor, mit 
választunk; a szeretetet vagy a 
kevésbé szeretetteljes utat.

Miért van minderre szükség?
Önmagunk és a „minden, ami 
van” megismerése céljából. 

Ezen belül, hogy egy minket al-
kotó energiát a kettősség, azaz 
az ellentéte, illetve hiánya segít-
ségével felmérhessünk, minősít-
hessünk. Valamint tudni akar-
tuk, hogy ilyen beállításokban 
befolyástól mentesen merre tart 
az energia a Földön.

Mi történik napjainkban?
Jelenleg a dualitásból az erede-
ti lényünkbe való visszatérés fo-
lyamatában vagyunk. Abban, 
hogy mindent újra a maga egy-
ségében lássunk, és a feltétel 
nélküli szeretet teljessége szerint 
működjünk. Ennek érdekében 
először minderről rengeteg tu-
dás, információ és energia ér-
kezett hozzánk. Ez segített sejt-
szinten emlékezni önmagunkra, 
és felszínre hozni, majd elkezde-
ni kitisztítani mindazt, ami nem 
vagyunk. A földi életeink során 
begyűjtött negatív energiákat, 
azaz a szeretetlenséget, hogy a 
helyét újból a szeretet minősé-
gei foglalhassák el.

Mit tehetnek az egyes emberek, 
ha békésebb, szeretettel telibb 
világban akarnak élni?
Mivel a külső világ a belső vilá-
gunkat tükrözi vissza, így mindazt 
a változást, amit szeretnénk a 
külvilágban viszontlátni, először 
önmagunkban kell megterem-
tenünk, és a saját életünkben.

Fontos tudni, hogy a hasonló 
energia a hasonló által meg-
erősödik. Tehát ha az agresszió-
ra agresszióval reagálunk, akkor 
az még nagyobb méreteket ölt. 
Ha a békét, a szeretetet erősít-
jük, az gyengíti, vagy akár telje-
sen ki is oltja a negatív energiát. 
Ezért a legfőbb feladatunk a 
gondolataink és érzelmeink fel-
ügyelete, és általuk annak a te-
remtése, amit szeretnénk. Mert 
ezeket sugározzuk ki minden 
pillanatban a világba, és ezzel 
hatunk.
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