UKOCHANIE WŁASNEGO ISTNIENIA
– ZADZIWIENIE –
Twój świat jest tańcem myślo-emocji,
wyświetlanym na ekranie hologramu.
W świecie liniowego czasu, w świecie pełnym rywalizacji,
trudno pokochać siebie prawdziwą Miłością.
Spróbuj zatrzymać film umysłu,
by zachwycić się geniuszem Życia.
Pochyl się nad fenomenem świadomości.
Trwaj w zachwycie,
aż odczujesz głębokie Zadziwienie.
Zadziwienie jest zaskoczeniem, konsternacją.
Jest refleksją nad czymś,
czego nie jesteś w stanie objąć umysłem.
Na najgłębszym poziomie zadziwienie jest Miłością.
Czym bowiem jest podziw dla róży,
jak nie uwagą Miłości.
W zadziwieniu jest pełna uwaga.
Stwórcza uwaga.
Im bardziej zachwycasz się własnym istnieniem,
im bardziej jesteś świadomy świadomości
– tym głębiej dotykasz Prawdy swojego Istnienia.
Zadziwić się, oznacza
kierować nieoceniającą uwagę,
wpatrywać się,
zachwycać,
uwielbiać,
lub inaczej
– Kochać –
Spójrz na siebie
Wzrokiem Mojej Miłości,
a zakochasz się bezwarunkowo.
Pokochaj siebie całego.
Z coraz większą pasją kochaj
wszystkie aspekty siebie.
Stań się miłością własnego istnienia

i pozwól się jej prowadzić.
Pozostań w zachwycie.
Niech olśniewa cię Światło twojego wnętrza.
Z pokorą zadziwienia poddawaj się temu Światłu.
Z każdym dniem dostrzegaj więcej jego blasku.
Twoja miłość będzie się rozrastać,
emanując na otoczenie,
i przyciągając swą promiennością innych.
W ten sposób synchronizować się będą serca,
przywracając na Ziemi Jedność.
Przechodząc z miłości warunkowej do absolutnej,
doświadczysz w życiu cudów.
Twoje myśli w jedności z uczuciem
i intencją służenia dobru,
będą materializowały się wprost natychmiastowo.
Będziesz oczarowany prostotą życia,
jego unikalnością, mocą i obfitością.
Ukochanie siebie wiąże się
z podnoszeniem wibracji ciała.
Szanuj swoje ciało, kochaj je bez zastrzeżeń.
Spożywaj pokarmy z szacunkiem dla ciała.
Wsłuchuj się w jego mowę, w jego potrzeby.
Pielęgnuj swoje ciało.
Zachwycony tym, że Jesteś,
zachwycony nad tym,
Kim Jesteś,
pokochasz siebie
jakim jesteś
i otworzysz się na
– Miłość –
Miłość we wszystkich odsłonach:
Mądrość, Radość i Obfitość Spełnienia.
Ukochanie własnego istnienia
jest ukochaniem wszelkiego istnienia.
Podwyższa świadomość,
łączy Bliźniacze Dusze
i zmienia oblicze Ziemi.

