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Néhány éve napi szinten is sokat foglalkozom a Csodák Tanításával, ezért ezen a 
tréningen többször is hivatkozok rá, szó szerint is – ilyenkor mindig megjelölöm -, és 
sokszor nem szó szerint, hiszen annyira belém ivódott, olyan mély nyomokat, 
tapasztalásokat hozott, hogy már az életem részévé vált. 
 
Szellemünk megosztott elménknek azon része, ami soha nem hal meg, örök, 
változatlan és megváltoztathatatlan. Azt mondják, Isten saját hasonlatosságára 
teremtett minket. Ez így is van, a fizikai világban azonban ez zavart okozhat, mivel 
teljes mértékben a testünkkel azonosítjuk magunkat.  

Fizikai testünket nem Isten teremtette. Nem tekintem feladatomnak, hogy 
visszamenjünk a Teremtés kezdetéig, az ismeretem is kevés hozzá, és éppen elég 
tudós vitatkozik az „Ádám – Éva”, vagy a „kimásztunk az őstengerből” kérdésen.  
Mi itt most megelégszünk annyival, hogy nekem is, neked is volt egy szülő anyám és 
egy nemző apám, mint ahogy nekik is volt visszamenőleg…… Ez azonban csak a 
testünk. Változó, változtatható, múlandó, és elmúló.  

Van azonban a testünkben egy hely, amit hiába kutatnak a tudósok. Annyit már 
elismernek, hogy „van valami”, de hogy mi, azt nem tudják, és azt sem, hogy hol 
keressék. Itt van, amikor megszületünk, és elillan, amikor testünk „meghal”. Ráadásul 
úgy tűnik, hogy a fizikai test halála előtt távozik a testből, és ha még nincs itt az ideje, 
vissza is tud térni oda. Mi ezt Léleknek hívjuk, a Csodák Tanítása Szentlélekként 
mélyrehatóan foglalkozik vele. 
 

„A szellem az elme azon része, ami a benne lakozó, ám az elme másik részét is 
érzékelő Szentlélek által továbbra is kapcsolatban áll Istennel. A „lélek” kifejezést 
ellentmondásos mivolta miatt leginkább csak a Bibliából vett idézetek esetén 
alkalmazzuk. Jóllehet ugyanazt jelenti, mint a szellem szó, azzal a kitétellel, hogy – 
mivel Istentől való – a lélek soha nem született meg, hiszen örökkön – örökké 
létezett.” (CsT. Fogalomtár 1.) 

Most pedig foglalkozzunk kicsit a lélekkel, amely összeköt minket Istennel. Egy rövid 
mesét hoztam, ami által könnyebb lesz megérteni, mit jelentenek azok a mondatok, 
amelyek talán neked is ismerősek: „a születendő lélek megválasztja, milyen 
szülőkhöz akar leszületni”, vagy „a sorsunk előre meg van írva” …. és hasonlók.  

Neale Donald Walsch összes, magyarul megjelenő könyvét megvettem, és 
mindegyiket többször is kiolvastam. Első könyve, a Beszélgetések Istennel indított el 
azon az úton, amin azóta is járok. Ez a könyv ösztönzött arra, hogy keressem az 
Egységet. 

Angliában találtam rá erre a kedves, gyönyörű és tanulságos történetre, ami sajnos 
nálunk még nem jelent meg magyar fordításban. Bár a könyvet Neale Donald Walsch 
első, születendő unokájának írta, mégsem csak gyermekeknek szól a történet. 

A történetet néhány helyen megcsillagoztam, majd a végén a csillagok alapján 
kiegészítem a gondolataimmal. Olvasás közben ne foglalkozz ezzel a megjelöléssel. 



Arra kérlek képzeld el, hogy még nem születtél meg, te vagy ez a kíváncsi kis lélek, 
akiről a történet szól. Próbáld meg beleélni magad a helyzetébe. 
 

A Kicsi Lélek és a Nap 

Egyszer volt hol nem volt, az időtlenségen túl, volt egy kicsi lélek, aki ezt mondta 
Istennek: – Tudom ám, hogy ki vagyok én! 

– Ez csodálatos! Ki vagy? – kérdezte Isten 

– Én vagyok a Fény! – kiáltotta a Kicsi Lélek 

Isten szélesen mosolygott. 

– Nagyon helyes! – kiáltott fel Isten. – Te vagy a Fény. 

A kicsi lélek nagyon boldog volt, hogy rájött arra, amit a Királyságban már az összes 
lélek tudott. 

– Pompás! – mondta a Kicsi Lélek – Ez igazán király! 

De hamarosan, ez már kevésnek bizonyult. 

A Kicsi Lélek izgatott lett, és most már az akart lenni, aki valójában volt. Így 
visszament Istenhez (ami nem rossz ötlet mindazoknak a lelkeknek, akik szükségét 
érzik, hogy valódi önmaguk legyenek) és azt mondta: 

– Szia, Isten! Most, hogy tudom Ki Vagyok, vajon jó nekem, hogy az vagyok? 

– Arra gondolsz, hogy az akarsz lenni, Aki Valójában Vagy? – kérdezte Isten. 

– Igen – válaszolta a Kicsi Lélek – egy dolog tudni, hogy Ki Vagyok, és egy másik 
dolog teljes valójában az lenni. Szeretném érezni, milyen Fénynek lenni! 

– De te már Fény vagy – válaszolta mosolyogva Isten. 

– Igen, de meg akarom érteni milyen érzés – kiáltotta a Kicsi Lélek.  

– Jó – válaszolta kuncogva Isten – feltételezem, tudnom kellett volna. Te mindig a 
kalandvágyók közül való voltál. Aztán Isten arckifejezése megváltozott: 

– Van itt egy dolog. 

– Mi? – kérdezte a Kicsi Lélek. 

– Igen, nincs itt semmi más csak Fény. Látod, én csak azt teremtettem, aki te vagy; 
és így nem könnyű feladat megtapasztalni, Ki Vagy Valójában, amíg nincs itt semmi, 
más, ami nem te vagy. 

– Huh? – válaszolta a Kicsi Lélek, aki most egy kicsit összezavarodott. 

– Gondold csak el – mondta Isten. – Olyan vagy mint a Nap Sugara. Ó, ahol te vagy, 
ott minden rendben van. Mint milliónyi és milliárdnyi gyertyaláng együtt alkotjátok a 
Napot. Nélkületek, a Nap nem lehetne a Nap. Sőt, Napnak lenni a gyertyalángjai 
nélkül…és ez egyáltalán nem az a Nap lenne; nem ragyogna olyan fényesen. Mégis, 
hogyan ismerd meg magad, mint Fény, mikor a Fény között vagy – ez a kérdés. 

– Rendben – tért magához a Kicsi Lélek, – Te vagy Isten. Találj ki valamit! 

Megint elmosolyodott Isten. 

– Már megvan. – mondta. – Mivel nem tudod látni magad, mint Fény mikor a 
Fényben vagy, körülveszünk téged sötétséggel. 

– Mi az a sötétség? – kérdezte a Kicsi Lélek. 



– Ez az, ami nem te vagy – válaszolta Isten. * 

-Félni fogok a sötétségtől? – kiáltotta a Kicsi Lélek. 

– Csak ha azt választod – válaszolta Isten. –Nincs ott semmi, amitől igazán félni 
kellene, hacsak el nem határozod, hogy van. Látod, az egészet mi találjuk ki. Csak 
színlelünk. 

– Ó, – mondta a Kicsi Lélek, és már jobban érezte magát. Aztán Isten elmagyarázta, 
azért, hogy valamit is meg tudjunk tapasztalni, pontosan az ellentéte fog elénk 
tárulni. 

– Ez egy óriási ajándék – mondta Isten – mert e nélkül nem tudhatnád meg, milyen 
bármi más. Nem ismerheted a Meleget a Hideg nélkül, a Fentet a Lent nélkül, a 
Gyorsat a Lassú nélkül. Nem tudhatod mi az a Bal a Jobb nélkül, az Itt az Ott nélkül, 
a Most állapotát a Később nélkül. 

– Így tehát – foglalta össze Isten – mikor körülvesz a sötétség, ne rázd az öklödet, ne 
emeld fel a hangodat, és ne átkozd a sötétséget. Inkább légy a Fény a sötétségben, 
és ne légy dühös érte. ** 

Aztán tudni fogod Ki Vagy Valójában, és mások szintén tudni fogják. Engedd, hogy a 
Fényed ragyogjon, ebből mindenki tudni fogja, milyen különleges vagy! 

– Úgy érted, az rendben van, hogy a többiek láthatják mennyire különleges vagyok? 

– Természetesen. – kuncogott Isten. Nagyon jól van! De emlékezz, a „különleges” 
nem azt jelenti, hogy „jobb”. Mindenki különleges, mindenki a saját módján! Azért ezt 
sokan elfelejtették. Csak akkor fogják megérteni, hogy jó különlegesnek lenni, amikor 
látják, hogy neked jó különlegesnek lenni. 

– Remek! – mondta a Kicsi Lélek, mókásan táncolt, szökdécselt, nevetett és ugrált. – 
Olyan különleges lehetek, amilyen csak akarok! 

– Igen, és elkezdheted már most rögtön. - mondta Isten, aki táncolt, ugrált és együtt 
nevetett a Kicsi Lélekkel. – Miben akarsz különleges lenni? 

– Miben különleges? – ismételte a Kicsi Lélek. – Nem értem. 

– Rendben. – kezdte el a magyarázatot Isten. – Fénynek és különlegesnek lenni 
sokféle részből áll. Különlegesen kedvesnek, gyengédnek lenni. Különleges alkotó 
képességgel rendelkezni. Vagy különlegesen türelmesnek lenni. El tudsz képzelni, 
még bármilyen más módot is, hogy különleges légy? 

A Kicsi Lélek csendben leült egy pillanatra. 
– El tudok képzelni sokféle módot, hogyan lehetek különleges! – kiáltott fel – 
Különleges dolog segítőkésznek vagy jószívűnek lenni. Különleges barátságosnak, 
és különleges előzékenynek lenni másokkal! 

– Igen! – értett egyet Isten, – és bármelyik pillanatban, bármi vagy bármilyen 
különleges dolog a tiéd lehet, amit csak kívánsz. Ezt jelenti Fénynek lenni. 

-Tudom mit szeretnék! Tudom mit szeretnék! – jelentette be a Kicsi Lélek nagyon 
izgatottan. A különlegesnek az a része szeretnék lenni, amit megbocsátásnak 
hívnak. Ugye, különleges a megbocsátás? 

– Ó, igen. - biztosította őt Isten – Ez nagyon különleges. – Rendben – mondta a Kicsi 
Lélek. – Ez az, amit óhajtok. Megbocsátó szeretnék lenni. Szeretném 
megtapasztalni. 



– Jó – mondta Isten – de van még itt egy dolog, amit tudnod kell. A Kicsi Lélek egy 
kicsit türelmetlen lett. Úgy tűnt még mindig van némi komplikáció. Mi az? – 
sóhajtotta. 

– Nincs senki, akinek megbocsájthatnál. 

– Senki? – A Kicsi Lélek nehezen tudta elhinni, amit az imént hallott. Senki! – 
válaszolta Isten. Minden, amit teremtettem, tökéletes. Nincs egyetlen lélek sem az 
egész teremtésben, aki kevésbé tökéletes, mint te. Nézz csak körül. 

A Kicsi Lélek csak most vette észre, hogy egy hatalmas tömeg csoportosult köré. 

Lelkek jöttek, az egész Királyság széltéből és hosszából, hogy hallják a Kicsi Lélek 
rendkívüli társalgását Istennel. Körülnézve a megszámlálhatatlanul sok összegyűlt 
lelken, a Kicsi Léleknek egyet kellett értenie. 

Senki nem tűnt kevésbé csodálatosnak, kevésbé pompásnak, vagy kevésbé 
tökéletesnek, mint a Kicsi Lélek, maga. Olyan csodálatos lelkek csoportosultak köré, 
és annyira csodálatosan testesítették meg a Fényt, hogy a Kicsi Lélek alig bírta nézni 
őket. 

– Tehát kinek akarsz megbocsátani? – kérdezte Isten. 

– Srácok, ez többé már nem vicces! – morgott a Kicsi Lélek. Meg szeretném 
tapasztalni, milyen Megbocsátónak lenni. Szeretném tudni, milyen „különlegesnek” 
lenni. És a Kicsi Lélek megtanulta, milyen az, amikor szomorúságot érez. 

De aztán egy Barátságos Lélek kilépett a tömegből. – Ne aggódj, Kicsi Lélek – 
mondta – Én segítek neked. 

– Te fogsz segíteni? – ragyogott fel a Kicsi Lélek – De mit tudsz tenni? 

– Adhatok valamit amiért megbocsáthatsz! 

– Tudsz? 

– Természetesen! – csiripelte a Barátságos Lélek – Megjelenek a következő 
életedben, és teszek valamit amiért megbocsáthatsz. 

– De miért? Miért tennéd ezt? – kérdezte a Kicsi Lélek. Te, aki annyira abszolút 
tökéletes vagy! Te, aki oly gyors sebességgel vagy képes vibrálni, hogy létrehozod a 
Fényt, nehezen tudom ezt elképzelni rólad! Hogyan tudnád megtenni, hogy a 
vibrálás, amitől oly fényesen ragyogsz, lelassuljon annyira, hogy a Fényed 
átalakuljon sötétséggé és sűrűséggé? Hogyan lennél képes te, aki oly könnyed vagy, 
hogy a csillagok tetején táncolsz és a gondolat sebességével jutsz át a Királyság 
túloldalára, hogy bekerülj az életembe és megtegyed ezt a nagyon nehéz és rossz 
dolgot? 

– Egyszerű – válaszolta a Barátságos Lélek – Megtenném, mert Szeretlek. A Kicsi 
Lélek meglepettnek tűnt a válasz hallatán. – Ne légy meglepve – mondta a 
Barátságos Lélek – Megtetted már ugyanezt értem. Nem emlékszel? Ó, 
rengetegszer együtt táncoltunk, te és én. Ezer meg ezer éven keresztül, és eónokon 
át táncoltunk együtt. 

Sok helyen és sokszor játszottunk együtt. Csak te most nem emlékszel. Mindketten 
voltunk már Minden. Voltunk a Fent és Lent, a Bal és Jobb. Voltunk az Itt és Ott, a 
Most és az Aztán. Voltunk férfi és nő, jó és rossz – mindketten voltunk áldozat és 
cselszövő is. Így jöttünk sok idővel ezelőtt együtt, te és én, mindegyikünk pontosan 
és tökéletesen hozta a Kifejezés Lehetőségét és a Megtapasztalást, hogy Kik 
Vagyunk Valójában. 



És így – magyarázta tovább a Barátságos Lélek – Megjelenek a következő 
életedben, és most én leszek a „rossz”. Valami nagyon szörnyűt fogok tenni, és 
akkor megtapasztalhatod a megbocsátást. *** 

– De mit fogsz tenni? – kérdezte a Kicsi Lélek egy kicsit idegesen – Nagyon szörnyű 
lesz? 

– Ó, – felelte a Barátságos Lélek kacsintva – majd kitalálunk valamit. Aztán a 
Barátságos Lélek komollyá vált, és halkan azt mondta – De tudod, egy dolog felől 
biztosítanod kell. 

– Mi az? – akarta tudni a Kicsi Lélek. 

-Le fogom lassítani a rezgésemet, hogy nagyon nehézzé váljak, és megtegyem ezt a 
„nem túl szép dolgot”. Valami nagyon eltérőt fogok mutatni, mint amilyen vagyok. **** 
És egy szívességet kérek tőled a visszatéréshez. 

– Ó, bármit, bármit! – kiáltotta a Kicsi Lélek, és elkezdett táncolni és énekelni. 
Megbocsátó leszek! Megbocsátó leszek! Aztán a Kicsi Lélek észrevette, hogy a 
Barátságos Lélek nagyon csöndben maradt. Mi az? – kérdezte – Mit tehetek érted? 
Te egy igazi angyal vagy, hogy hajlandó vagy megtenni ezt értem! 

– Természetesen, a Barátságos Lélek egy angyal! – szólt közbe Isten. – Mindenki az! 
Mindig emlékezz: Soha nem küldtem mást, csak angyalokat! Így, a Kicsi Lélek még 
többet akart tudni, mint valaha, hogy eleget tegyen a Barátságos Lélek kérésének. 

– Mit tehetek érted? – kérdezte újra a Kicsi Lélek. 

– Egyszer bántani foglak és legyőzlek – válaszolta. – Abban a pillanatban, amikor a 
legrosszabb dolgot teszem veled, amit talán el tudsz képzelni… 

– Igen? – szólt közbe a Kicsi Lélek – Igen…? 

– Emlékezz, Ki Vagyok Valójában. 

– Ó, Emlékezni fogok! – kiáltotta a Kicsi Lélek – Megígérem! Mindig emlékezni fogok 
rád, mint ahogy itt és most vagy! 

– Jó – válaszolta a Barátságos Lélek – mert látod, keménynek kell látszanom, és el 
fogom felejteni, ki vagyok. És ha te nem emlékszel rám, mint ahogy én magam sem, 
nagyon hosszú ideig nem leszek képes emlékezni. És ha én elfelejtem Ki Vagyok, te 
is elfelejtheted, Ki Vagy Te, így mindketten elveszettek leszünk. Aztán szükségünk 
lesz egy másik lélekre, aki eljön, és emlékeztet rá minket, Kik Vagyunk. 

– Nem, nem lesz szükségünk rá! – ígérte meg újra a Kicsi Lélek – Én, emlékezni 
fogok rád! És megköszönöm, amiért elhozod ezt az ajándékot, és a lehetőséget 
melyben megtapasztalhatom, Ki Vagyok Én. 

Így, létrejött a megállapodás. 

A Kicsi Lélek, elindult az új életbe, izgatottan, amiért egy különleges dolog részese 
lesz, amit Megbocsátásnak hívnak. 

És a Kicsi Lélek nyugodtan várakozott, hogy meg tudja tapasztalni a Megbocsátást, 
és megköszönje akármelyik lélek tette is azt lehetővé. 

Új életének minden pillanatában, valahányszor csak egy új lélek bukkant fel a színen, 
és az új lélek örömet vagy szomorúságot hozott – és főleg, ha szomorúságot hozott – 
a Kicsi Lélek visszaemlékezett arra, amit Isten mondott: 

– Mindig emlékezz – mosolygott Isten – Soha nem küldtem mást, csak 
angyalokat. 



 

Eddig szól a történet, most pedig a megcsillagozott részek magyarázata következik, 
hogy megértsük, mit jelent ez a mi földi világunkban, amikor a lélek „be van zárva”, 
hogy eszközként használja a testet. 

 

*Isten világában csak fény van, ahol minden szeretet, boldogság, öröm, egészség, 
béke, harmónia, nyugalom, bőség. Nincs rá szavunk, ezért a mi szavainkkal élve 
minden a legmagasabb szintűnél is több. Mivel a mindenségben időtlenség van – 
azaz nincs se tér, se idő, ezért minden csak VAN. Ahol Egység van, ott nem különül 
el a fény, szeretet, boldogság, öröm, egészség, béke, harmónia, nyugalom, bőség, 
hiszen ezek is csak akkor lehetnek (mint ahogy azt a földi életünkben tapasztaljuk), 
ha van valami ellenkezője, amihez viszonyítjuk. Az Egységben a „Vanság” van, a szó 
legteljesebb értelmében. Semmihez nem lehet viszonyítani. 

A lélek is Egységben van, azaz nem különálló lelkek vannak, mert minden Egy. 
Amikor a „Kicsi lélekről” beszélünk, a Lélek egy darabkája elkülönül az Egységből, 
mert meg akarja ismerni önmagát. Ezt azonban csak úgy teheti meg, ha 
megismeri önmaga ellenkezőjét, hiszen így lesz viszonyítási pontja.  

Mi itt a földi világban elkülönültnek hisszük magunkat, hiszen a lélek, ami bennünk él, 
meg akarja tapasztalni, tudni szeretné, hogy milyen a fény, milyen érzés 
egészségesnek lenni, milyen nyugalomban élni. Milyen érzés az, ami az alapvető 
állapota. Ezt azonban csak akkor ismerheti meg, ha ezek ellenkezőjét is megismeri, 
amihez viszonyíthatja az alapvető állapotát.  

Tudatosságunk jelenlegi szintjén kevesen ismerik fel, hogy életünkben jelenlévő 
problémák (akár egészségről, akár az élet más területéről van szó) tanítanak minket. 
Nekünk le kellene vonni a tanulságot, és nem dagonyázni többet a problémában, 
hanem tovább lépni. „Köszönöm Istenem, hogy megmutattad, milyen érzés, amikor 
fáj a fejem. Már tudom, hogyan örüljek annak, amikor nem fáj. Nincs rá szükségem 
többet.” – és nem foglalkozom vele tovább.  
E helyett azonban amikor nem fáj valami, attól félünk, mikor jön újra a fájdalom. 
Amikor anyagilag rendbe jövünk, attól félünk, hogy ezt elveszítjük. Félünk megélni a 
bőséget. Nem jut eszünkbe, hogy isteni örökségünk az egészség, a jólét, ez a 
természetes állapotunk. Megengedjük, hogy gondolataink felett átvegye a hatalmat 
az ego.  

 

**Amikor egészségesek vagyunk, és minden életterületen minden rendben megy az 
életünkben, az azt jelenti, hogy a bennünk lévő Szentlélek hangját követve élünk. Ez 
az élet az, ami isteni örökségünk. Ha ezt tudatosítjuk, akkor tudunk helyesen 
rátekinteni a „nemszeretem” helyzetekre is az életünkben. Megcáfolhatatlanul tudom, 
hogy én vagyok a Fény. Tehát ha bármilyen „sötétséggel” találkozom, az csak azt 
jelenti, hogy én vagyok az, aki kételkedik, aki meg akarom tapasztalni önmagam 
fényét újra és újra, ezt azonban csak akkor tehetem meg, ha újra és újra behívom 
tapasztalásomba a sötétséget.  

Ahelyett, hogy az öklömet rázom, elutasítom, haragszom, megsértődök, másokat 
teszek felelőssé, és másoktól várom el, hogy eltávolítsák a „sötétséget” (bármi 
legyen is az), tudom, hogy én hívtam, hogy megtapasztaljam saját fényemet. Ezt 
pedig csak úgy tehetem meg, ha elfogadom és bevilágítom a fényemmel. Csak úgy 
tudjuk önmagunkat megismerni, ha pontosan az ellentéte tárul elénk annak, akik mi 



valójában vagyunk. Csak úgy tudjuk életkörülményeinket megbecsülni, ha 
megtapasztaljuk annak ellentétét. Nem jut eszünkbe hálásnak lenni a kezünkért, 
lábunkért, míg nem találkozunk olyannal, akinek nincs keze, lába, esetleg mi 
veszítjük el valamelyik végtagunkat.   

  

***Érdemes elgondolkodni azon, hogy amikor valaki olyan dolgot tesz velünk, ami 
sért, megbánt, amiért megharagszunk, annak tulajdonképpen köszönettel tartozunk, 
mert általa megtapasztalhatjuk (megtapasztalhatnánk) a megbocsátást. Saját 
érdekünk kívánja ezt meg, ezért később, valamelyik következő részben bővebben is 
foglalkozunk a megbocsátással.  

Addig is tehetsz egy próbát.  
Képzeld el, hogy valaki megsért, megbánt, valami rosszat tesz veled, haragszol rá. 
Milyen érzés? Békét, nyugalmat érzel, vagy zaklatottá válsz? 
 
Most képzeld el, hogy valakinek teljes szívből megbocsátasz. Ez milyen érzés? 
Békét, nyugalmat érzel, vagy zaklatottá válsz? Ha megnyugszol, akkor sikerült a 
megbocsátás, lelked mélyén ezt kívántad, hogy megismerd a megbocsátás örömét. 
Hiszen az, Aki Valójában Vagy, a nyugalomban, békében vagy igazán otthon. Lelked 
igazi otthonában – Istenben - ugyanis örök béke van. 

****Minden energia, minden rezgés. A gonoszság, harag, düh, békétlenség, 
nyugtalanság, félelem és hasonló érzések mind nagyon sűrű, nehéz, alacsony 
rezgésszámú energia. Ez az az energia, amiről az előző részben írtam, aminek most, 
az új korszakban el kell tűnni. Ez az érzés megbetegít, szinte beledöngöl a földbe. A 
lélek ilyenkor nagyon távol van otthonától, pedig vágyódik rá. Önmagától már egyre 
nehezebben tud felemelkedni, a test visszatartja. Ez az energia felőröli a testet, ami 
megbetegszik. Nem véletlenül mondjuk, hogy minden betegség a lélek 
segélykiáltása. 
 
A szeretet, nyugalom, harmónia, békesség, együttérzés, öröm, és hasonló érzések 
mind magas frekvencián rezgő energia, ami felemel, szinte szárnyakat ad. Átrepít 
minket az új korszakba. A lélek a testbe zárva is jól érzi magát, így a test sem 
betegszik meg. 

Így tehát amikor megbocsátunk valakinek, nem teszünk mást, mint emlékszünk arra, 
hogy az a másik lélek ki is valójában. Megbocsátásunk által felemeljük őt, és 
megadjuk a lehetőségét annak, hogy visszataláljon valódi énjéhez. A másik ember 
felé nyújtott megbocsátásunk minket is felemel, így mi is visszatalálunk valódi 
énünkhöz, Istenhez. 

 

**** 

Az előző részben szintén kifejtettem, hogy nehéz időszakot élünk most, komoly 
próbáknak vagyunk kitéve. Olyan dolgokat tapasztalhatunk meg, amiről sokszor 
nincsenek ismereteink, amire eddig talán még nem is volt példa. Nagyon sokan 
tudatosan növelik a rezgésszintjüket, tanulnak, fejlődnek, de még sokan vannak azok 
is, akik kisebb, nagyobb terhet cipelnek. 
 
Úgy vélem, mindannyiunk feladata az, hogy saját életünkkel példát mutassunk 



mindazoknak, akikkel kapcsolatba kerülünk. Rezgésszintünket azzal nem tudjuk 
emelni, ha olvasunk róla, lelkesedünk érte, jóvá hagyjuk, majd az életünket ott 
folytatjuk, ahol abbahagytuk. Önmagam rezgésszintjét csak úgy és olyan mértékben 
tudom emelni, ahogy és amilyen mértékben másokat felemelek. Erre pedig minden 
nap, minden pillanatában lehetőségünk van mindannyiónknak.   

 

Mindig emlékezz! Isten soha nem küldött mást, csak angyalokat. 

 

 

 

Isten áldása kísérje utunkat. 

Szeretettel: Ágnes 


