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Armas armastus
Palun näita, mida vaadata

Armas Teadvus
Palun näita, mida näha



1. IMED JA KÜLLUS

Minu ees on alati valik.

Kas valin elada oma elu senisel viisil või valin kasutada uusi noote oma
elusümfoonias?
Mis on see meloodia, mida soovin maailmale läbi enese kinkida?
Justkui jumalik flööt olen siin  maa peal  ning vastavalt  mu häälestusele
saab sündida ühine rütm olles harmoonias kogu looduse, kogu looduga.

Valin  looduse  ja  loomulikkuse  kooskõla  ning  soovide  täitumise  lihtsal,
loomulikul ja valgustaval moel. Tänan Elu selle võimaluse eest olla siin ja
praegu. Olen avatud imedele ning tunnistan ka ennast kui imet ja kingitust
tervele inimkonnale, kogu loodule, tervele terviklikkusele.

Terviklikkuselt  minus  terviklikkusele  Sinus  ja  austuses  igasse  meie
ainulaadsesse uskumusse, avanegem küllusele, rõõmule ja valgustatusele.

Täna valin imed ja külluse oma ellu.

Olen astunud läbi külluse väravate ja läbi tänutunde avanevad kõik imed
mu ellu.

Ma olen kingitus tervele terviklikkusele.



2. TÄNULIKKUS

Täna valin tänulikkuse.

Minu sees on imeline maailm, mis on omavahel seotud kõige sellega, mida
pean enesest väljapool olevaks.

Iga  päev  saan  kogeda  neid  sagedusi,  mida  oma  ellu  loonud  olen.  Igal
sündmusel  on  oma  algne  käivitaja  ehk  algne  taotlus,  mis  toimib  kui
arvutiprogramm.  Mul  on  võimalik  iga  kogemuse  juurte  juurde  tagasi
minna läbi oma mõtte- ja tundejõu.  Jõudes tagasi tuumani, saan vaadelda,
mis  on  olnud  minu  algne  soov  midagi  alustades.  Kui  see  soov  on
heatahtlik ja toetab mind, saan selle jätta  samasuguseks.  Kui tunnen,  et
miski vajab veel ümbersõnastamist ja uueks loomist, saan alustada sellega
just praegu. Mida enam ma seda fakti teadvustan ning asun ka praktiliselt
kasutama, seda kiiremini mõistan enese pärisolemust, milleks on  olla ise
enda elu meisterdaja, maag ning looja.

Olen enne siia ellu asumist valinud võib olla unustada selle omaduse ning
elanud suure aja oma elust teadmatuses ja sättinud vastutuse teiste kanda,
tundes end ohvri või kõrvaltegelasena. Järk-järgult, samm-sammult võin
aga õppida enda suurt väge taas tagasi võtma ja kasutama ning teen seda
nüüd ja praegu ja teadlikult kõikide hingede kõrgeima tee hüvanguks.

Ma valin piirangute ja blokeeringute vabastamise, mis mind enam ei toeta.
Valin mäletamise ning oma väe endale tagasi võtmise. Aitäh!

Ma olen Algallika valguskiir ja ühendus Loojaga on tugevaim läbi 
tänutunde.



3. ABI

Täna valin rõõmuga vastu võtmise.

Kuidas saab veel paremaks minna?

Täna valin sirutada oma käe just selle poole, mida tõeliselt kogeda soovin.

Minu kasutuses on teatav hulk elujõudu ja elutarkust, kogemust ja aega.

Ma palun läbi armastuse energia enesele tasakaalu ja arukust,  oskusi ja
vahendeid, et enda suurepärased unistused tegelikkusesse manifesteerida.

Teekonnal punktist A punkti B õpin ma juurde palju oskuseid, et oleksin
pärale jõudes ka pädev selles uues olustikus olles.

Ma  sean  taotluseks,  et  mul  oleks  sel  teekonnal  alati  toetus  ja  abi,
usaldusväärsed kaaslased, teadlikkus ning suurepärane meeskond, et neid
unistusi täide viia.

Mu ümber on palju imelisi inimesi, kes soovivad mind aidata ning nende
unistused on minu unistuse täitumisega samuti täitumas.

Paludes teistelt abi ja selliselt avanedes koostööle, aitan ka neil nende 
unistusi realiseerida.
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