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Az április elhozza neked a tavaszt, amire egész életedben vártál

Az Ã¡prilis elhozza neked a tavaszt, amire egÃ©sz Ã©letedben vÃ¡rtÃ¡l

Olyan vagy most, mint a harmatos tavaszi virÃ¡g egy hatalmas mezQn, tele remÃ©nnyel Ã©s tele energiÃ¡val, szinte vibrÃ¡l
kÃ¶rÃ¼lÃ¶tted a levegQ Ã©s ha ezt nem vetted volna mÃ©g Ã©szre, akkor itt az ideje annak, hogy rÃ¡hangolÃ³dj erre az Ã©rzÃ
Ã©s megÃ©rezd azt a kÃ¼lÃ¶nÃ¶s meleg bizsergÃ©st, ami Ã©ppen ebben a pillanatban is kÃ¶rÃ¼lvesz tÃ©ged.

Nyisd ki most bÃ¡tran a szirmaid Ã©s az arcodat bÃ¡tran fordÃ-tsd a Nap felÃ©, az Ã©ltetQ sugarak, most nemcsak tÃ¡plÃ¡lnak
tÃ©ged, de Ã¼zennek is neked. Ã‰bresztQ-Ã©bresztQ eljÃ¶tt az idQ, hogy megnyisd Ã¶nmagad Ã©s meghallgasd a neked
szÃ³lÃ³ szemÃ©lyes Ã¶rÃ¶mhÃ-rt: EljÃ¶tt a tavasz, amire oly rÃ©gÃ³ta vÃ¡rtÃ¡l.

Az a sok munka, kemÃ©ny menetelÃ©s nem volt hiÃ¡bavalÃ³.Â

EljÃ¶tt az ideje, hogy Ãºjra bQsÃ©g Ã©s Ã¶rÃ¶m kÃ¶szÃ¶ntsÃ¶n az Ã©letedbe. Ezt most szinte kÃ©rned sem kell, akkor is
megtÃ¶rtÃ©nik. VÃ©get Ã©rtek a szqkÃ¶s Ã©s szÃ¼rke magÃ¡nyos esztendQk, eljÃ¶tt az ideje, hogy az Ã©leted Ãºjra virÃ¡gba
boruljon Ã©s elÃ¡rasszon a vÃ¡rva vÃ¡rt bQsÃ©g.

Ez most nem a bezÃ¡rkÃ³zÃ¡s Ã©s a fÃ©lrevonulÃ¡s idQszaka, engedd meg magadnak, hogy az Ã¶rÃ¶m az Ã©leted termÃ©sze
rÃ©szÃ©vÃ© vÃ¡ljon. Ehhez semmilyen feltÃ©telnek nem kell teljesÃ¼lnie, hiszen ez az Ã¶rÃ¶m ott van benned Ã©ppen ebben
pillanatban is. Vedd Ã©szre, ahogy a rÃ¼gyekbQl egykettQre csodÃ¡s virÃ¡g fakad, a virÃ¡gbÃ³l pedig mindig termÃ©s Ã©s
gyÃ¼mÃ¶lcs lesz.
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LÃ©gy most mindennÃ©l nyitottabb

LÃ©gy tÃ¼relmes, mert az, amire oly sokÃ¡ vÃ¡rtÃ¡l most megÃ©rkezett Ã©s szÃ©p fokozatosan az Ã©leted rÃ©szÃ©vÃ© vÃ¡li
figyelj, de ne Ãºgy, ahogy eddig tetted. Egy Ãºjfajta figyelemre van most szÃ¼ksÃ©ged, a belsQ rezonancia hangjÃ¡t kell
most meghallanod, ahogy elzongorÃ¡zza szÃ¡modra gyÃ¶nyÃ¶rq dallamÃ¡t.Â

Ã‰rzÃ©keny hangszer vagy most, ezÃ©rt figyeld milyen dallamokat komponÃ¡l benned az egyre Ã©bredQ belsQ ERP. EljÃ¶tt a
idQd, a dÃ¶ntÃ©st meghoztad, itt az ideje, hogy megÃ-rd a sajÃ¡t szemÃ©lyes szimfÃ³niÃ¡d.
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