SZERZŐDÉSKÖTÉS A SZELLEMMEL
(Don Depue szövegét felhasználva)
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Kérd meg a SZELLEMet/Felső Ént, hogy tisztítsa az összes félelmedet, ami azzal kapcsolatban gátol, hogy vállalt feladatodat elvégezd, és készítsen fel Téged a küldetésed teljesítésére.
A SZELLEM válasza Számodra (olvasd fel MAGadnak hangosan): Megtisztítom a Lelked,
hogy teljes mértékben be tudj lépni ebbe a birodalomba, miközben pontosan tudod, hogy
ki vagy, és így tevékenyen, teljes sebességedre felgyorsulva elkezdheted azt, amiért idejöttél, és amihez mostanra már kiövezted az utat.
A Te válaszod a SZELLEMnek: Elfogadom, hogy most feltölt engem a határtalan bölcsesség, bőség és szeretet végtelen áramlata, és mostantól kezdve folyamatos kapcsolatban
leszek ezekkel a teremtő áramlatokkal, hogy megőrizzem szívemben és elmémben a
döntésemet és a MAGamról alkotott víziómat.
A SZELLEM/Felső Énem teljesen jelen van bennem. Teljes szeretettel cselekszem, és a
teremtés minden aspektusában határtalan vagyok. Minden pillanatban rendelkezésemre
áll a Szentlélek, a folyamatos ihlet és inspiráció, amely segít a változó körülményekhez
való gyors alkalmazkodásban.
Én és azok, akiket szeretek, több okból jöttünk erre a bolygóra. Kitettük MAGunkat a
polaritás illúziójának, a harcnak, az ellenségeskedésnek, fizikai, verbális és morális síkon
egyaránt.
Ezt felismerve most úgy döntök, hogy – megtéve az eső lépést – elfogadóan, azaz
szeretettel fordulok mindazok iránt, akik még nem ébredtek fel, hogy ők is elfogadóak
legyenek, azaz – félelem és elutasítás helyett – szeressenek. Ez az én első lépésem az ő
gyógyulásuk támogatásához. A tudatosságom révén kivételes helyzetben vagyok, hogy
jobbítsak, vagyis gyógyítsak, hogy változtassak MAGamon mindenki legfőbb javára.
Itt az idő, hogy mindazt, ami elutasításból, azaz nem szeretetből, hanem félelemből lett
teremtve, egyénenként és közösen feltöltsük elfogadással, szeretettel, hogy ne hasson rá
tovább a leghalványabb emléke sem annak, ami az elfogadás, azaz a szeretet hiányával
vagy megvonásával kapcsolatos. Megtartom szívemben és elmémben ezt a képet.
Ezennel felajánlom az egész életemet és létezésemet a SZELLEM szolgálatára. Most már
tudom, hogy Életem útján minden pillanatban Ő vezet, inspirál, jelekkel lát el, hogy merre
haladjak. Minden helyzetben – akár pozitívnak tűnik, akár negatívnak – számíthatok a
bennem lakozó elfogadó, szeretetteljes és leleményes Felső Énes tudatosságra, hisz
minden értem van, az én kibontakozásomért, fejlődésemért, önmegvalósításomért. A
szolgálatom és az önmegvalósításom ugyanazon érem két oldala: egyik nincs a másik
nélkül.
Szabadon választom ezt a szolgálatot az emberi tudatosságommal, hisz felkészültem rá
milliónyi, tanulmányokkal teli élet alatt, és együtt terveztük el a SZELLEMmel. Kapcsolatban állok minden tapasztalattal, és a belőlük érlelt tudással és bölcsességgel a korábbi
életeimből, és szabad vagyok minden látszólagos sikertelenségtől, hisz tudom, hogy ezek
szükséges pillérek voltak az összes kalandom sikerének. Hálás vagyok minden tapasztalatért, amelyeket valaha is szereztem, hisz mind engem szolgált.
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Ez a szolgálat tehát az én vállalkozásom, melynek során kibontakoztatom és a lehető legragyogóbb mivoltomban nyilvánítom meg önMAGamat. Én a SZELLEM vállalkozásában
dolgozom, az általa rám bízott szolgálatokat végzem legjobb tudásom szerint mindannyiunk legfőbb javára, és tőle kapom a létem fenntartásához és önmagam teljes
kibontakoztatásához szükséges bőséges jutalmat.
4. A SZELLEM válasza Neked (olvasd fel MAGadnak hangosan): Halld meg hangomat a
szívedben, érezz meg az elmédben, fogadj el az életedben, mivel én veletek vagyok, amíg
ez a bolygó teljesen fel nem szabadul a félelem okozta sötétségből, és ki nem terjed
mindenüvé a Fény.
5. A Te válaszod a SZELLEMnek: Köszönöm Neked, SZELLEM, ezt a szolgálati lehetőséget,
és hálás vagyok a szabad akaratomért, amelyet azért kaptam, hogy a saját utamat
válasszam minden pillanatban, a másoké helyett, és eljussak a kiteljesedéshez.
Én Isten gyermeke vagyok. Ezennel hívom mindazokat, akik a bolygón vannak, hogy
csatlakozzanak hozzám. Együtt megőrizzük és kiterjesztjük a Fényt mindazoknak, akiknek
a szíve még félelemmel van tele, és minden teremtést megtöltünk az elfogadás és szeretet
ellenállhatatlan hívásával.

Dátum:

_______________________________________
Az aláírásod

Ez a biztosíték a SZELLEM szeretetére és áldására.
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