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Készülj fel a fény megszületésére

KÃ©szÃ¼lj fel a fÃ©ny megszÃ¼letÃ©sÃ©re

A mostani vasÃ¡rnap mÃ¡r Advent elsQ vasÃ¡rnapja, amivel kezdetÃ©t veszi az a
nÃ©gy hetes felkÃ©szÃ¼lÃ©si folyamat, aminek sorÃ¡n szÃ¡mot vethetsz az egÃ©sz
Ã©ves tapasztalataiddal, de egyben azzal is, hogy mi az, amit eddigi
Ã©leted sorÃ¡n elÃ©rtÃ©l.

Advent mind a nÃ©gy hetÃ©ben az Ã©letednek mÃ¡s Ã©s mÃ¡s terÃ¼letÃ©t kell
felÃ¼lvizsgÃ¡lnod, mint az Ã©leted nÃ©gy stabil bÃ¡styÃ¡jÃ¡t. Ez a nÃ©gy hÃ©t
Ã©leted nÃ©gy legfontosabb terÃ¼letÃ©nek megerQsÃ-tÃ©sÃ©rQl szÃ³l. Mind a nÃ©gy
terÃ¼let egyformÃ¡n fontos szerepet tÃ¶lt be az Ã©letedben, ha bÃ¡rmelyikÃ¼k
gyengÃ©lkedik, akkor az Ã©leted olyan lesz mint egy billegQ, vagy hÃ¡rom
lÃ¡bÃº asztal, ami soha nem lesz igazÃ¡n stabil.

Advent nÃ©gy hetÃ©nek Ã¼zenete

1. hÃ©t: Az isteni Ã¶nmagad felismerÃ©se

Advent elsQ hetÃ©ben azt kell megvizsgÃ¡lnod, hogy az Ã©letedet mennyire Ã©led Ã¶sszhangban Ã¶nmagaddal. Ez a hÃ©t a
sajÃ¡t energiÃ¡ddal valÃ³ Ã¶sszehangolÃ³dÃ¡srÃ³l szÃ³l, amikor elsQsorban befelÃ© kell fordÃ-tanod a figyelmedet. Akkor
leszel erQs Ã©s magabiztos ember, ha tisztÃ¡ban vagy vele ki is vagy valÃ³jÃ¡ban Ã©s mi az isteni kÃ¼ldetÃ©sed, amit egÃ©sz
Ã©leted sorÃ¡n betÃ¶ltesz

2. hÃ©t: A belsQ Ã©s kÃ¼lsQ igazsÃ¡g felismerÃ©se
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Advent mÃ¡sodik hetÃ©ben a belsQ vilÃ¡god Ã©s a kÃ¼lvilÃ¡ggal valÃ³ kapcsolatod egyensÃºlyÃ¡t kell megvizsgÃ¡lnod. Ez a hÃ
arrÃ³l szÃ³l, hogy mennyire tudod Ã¶sszhangba hozni a sajÃ¡t isteni kÃ¼ldetÃ©sedet azzal a vilÃ¡ggal, amiben Ã©lsz. Nem
csak belsQ igazsÃ¡ggal rendelkezel, nem tudod fÃ¼ggetlenÃ-teni magad attÃ³l a kÃ¶rnyezettQl, amiben Ã©lsz. Akkor lesz
kiegyensÃºlyozott az Ã©leted, ha a sajÃ¡t belsQ erQdet Ã¶sszhangban tudod mqkÃ¶dtetni azokkal az emberekkel, akikkel
egyÃ¼tt Ã©led az Ã©leted

3. hÃ©t: A lehetQsÃ©geidben rejlQ erQ felismerÃ©se

Advent harmadik hetÃ©ben azt kell megvizsgÃ¡lnod, hogy mennyire Ã©lsz Ã¶sszhangban a kÃ¼lvilÃ¡g folyamatosan vÃ¡ltozÃ³
energetikai hatÃ¡saival. Ezek az energiÃ¡k felismerhetQek Ã©s kÃ©pes vagy Ã¶sszhangba hozni velÃ¼k az Ã©leted. A vÃ¡ltozÃ
energiÃ¡k, lehetQsÃ©gek az Ã©letedben arra, hogy a szÃ¼ksÃ©ges tapasztalatokat megszerezd Ã©s tanulj belQlÃ¼k. Az Ã©le
akkor fog a tenyerÃ©n hordozni, ha sajÃ¡t belsQ erQdet a kÃ¼lvilÃ¡gban vÃ¡ltozÃ³ energiÃ¡kkal Ã¶sszhangban tudod
mqkÃ¶dtetni.

4. hÃ©t: Az Ã©letutadban rejlQ felemelkedÃ©s lehetQsÃ©gÃ©nek felismerÃ©se

Advent negyedik hetÃ©ben azt kell megvizsgÃ¡lnod, hogy valÃ³ban a sajÃ¡t magad szÃ¡mÃ¡ra kijelÃ¶lt Ã©letÃºton jÃ¡rsz e. Az
Ã©let csak akkor tÃ¡mogatja a kezdemÃ©nyezÃ©seidet, ha a szÃ¼letÃ©sed elQtt magad szÃ¡mÃ¡ra kijelÃ¶lt Ã©lettervet valÃ³b
kÃ¶veted Ã©s nem tÃ©rsz le az ÃºtrÃ³l. Egy jÃ³l meghatÃ¡rozott kÃ¼ldetÃ©s betÃ¶ltÃ©sÃ©re "szerzQdtÃ©l" sajÃ¡t magaddal, a
meghatÃ¡rozott Ãºt bejÃ¡rÃ¡sÃ¡val tudsz betÃ¶lteni.

KÃ©szÃ¼ljÃ¼nk fel egyÃ¼tt a fÃ©ny megszÃ¼letÃ©sÃ©re!

Az elQttÃ¼nk Ã¡llÃ³ nÃ©gy hÃ©tben sorra vesszÃ¼k ezt a nÃ©gy fontos terÃ¼letet az Ã©letedben Ã©s egyÃ¼tt rÃ©szletesen
megvizsgÃ¡ljuk mit kell tenned annak Ã©rdekÃ©ben, hogy megteremtsd magadban a fÃ©ny megszÃ¼letÃ©sÃ©nek feltÃ©teleit.
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