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МЕДИТАЦІЯ. З'ЄДНАННЯ З СВОЄЮ ДУШЕЮ
ІЄШУА (ІСУС)
Дорогі друзі та друзі, я Ієшуа (Ісус), ваш брат і споріднена душа. Я був з
тобою і любив тебе. Багато з вас були на Землі кілька разів в інших життях,
коли вас торкнувся вогонь, який я прийшов принести. Це був вогонь,
факелоносцем якого я був, але не єдиним.
Ви є частиною сяйва, що вливається в історію людства. Нове Світло, яке
хотіло спуститися на Землю, щоб тут укоренитися, і я був одним із ваших
представників.
Виникло поле свідомості, яке ви називаєте христичною енергією і яке в
інших мовах і культурах має інше ім’я, але основним аспектом
христистської енергії, того імпульсу, який я приніс, є ВІДКРИТТЯ СЕРЦЯ,
піднесення колективна свідомість земна на рівні серця. Цей рівень також є
рівнем ДУШІ.
Земне життя часто було і тоді, і зараз, потопає в завісі забуття. У розвитку
людської свідомості стався перелом, через який люди стали одержимі
матеріальним, суто фізичним. Вони ніби поглинулися завісою земного і
забули, звідки прийшли.
Було забуто ПОХОДЖЕННЯ, Те, що дає Життя, (ми називаємо БОГОМ), що
все надихає, те, з чого ви походите. І як це сталося? Звичайно, завжди
існували релігії, які говорять про Бога, про вищу мету трансцендентної
влади та сили. Але ці релігії в значній мірі засновані на одноручному образі
влади і панування, в якому чоловік-бог править світом, домінує, керує,
карає і нагороджує. Завжди існував бог, але цей бог мав занадто багато
людських властивостей і насправді не допоміг людям подолати завісу, яка
впала на Землю. Проте протягом усього того часу і в усіх цих культурах
лунали голоси, тихі, як дзюрчання прихованого потоку, що говорив про іншу
ІСТИНУ. Та пісня серця, душі ніколи повністю не згасла з Землі,
незважаючи на те, що сталося багато речей, які заглушили цей голос ДУШІ,
ту споконвічну творчу силу, яка є в кожному з вас.
Ті, хто при владі, посіяли багато страху. Вони були зацікавлені в тому, щоб
цей оригінальний голос, цей м’який голос був нечутим, тому він пішов у
підпілля. Те ж саме сталося з МОЇМ ПОВІДОМЛЕННЯМ.
Я був одним із тих, хто говорив про Істину, яка у вашому серці. Від Голосу,
який веде вас, незалежно від зовнішніх сил, цих сил влади та домінування
та вільний від страху перед ними. Моє Послання, яке говорило про вашу
велич і вашу рівність.
Одна з перших речей, яка пішла не так, це коли Мої слова стали
доктриною. Коли мої слова стали догмою, теологією, і коли мене поставили

на п’єдестал, а вас зображували грішниками. Була ієрархія, встановлені її
правила та заповіді. Увійшло багато різних течій і нарешті церква стала
владною інституцією, яка повністю втратила зв’язок з ДЖЕРЕЛОМ.
Твоє серце — носій тихого дзюрчання того прихованого потоку, що омиває
й освіжає. Що повертає вас до себе. З вас зникає пил і біль страхів,
сумнівів і емоцій. Відчуйте цей струм у своєму серці. Ця течія виявилася
незнищенною, вона все ще існує.
Згадайте радість. Пригадайте спонтанні моменти у своєму житті, коли ви
сміялися і хотілося щось робити. Коли ти мріяв і грав; моменти, коли ви
були присутні в цей момент, коли ви були закохані, або ви були сповнені
бачення майбутнього. Образ, план. Моменти сповнені надій і мрій.
Відчуйте радість цих бажань своєї мрії. Добрі мрії і добрі побажання
роблять вас щасливими, ще до того, як вони збуваються в почутті
блаженного очікування. Це голос вашої душі. Проте ви відчуваєте
щоденний опір задоволенню своїх бажань. Деякі з вас навіть
розчарувалися життям, яке там живе суспільство та навколишній світ. Ти
думаєш, що ти повинен залишатися маленьким, що все не вийде, і що ти
хотів би піти звідти. У вас це настільки інтегровано, що, по суті, речі не
мають сенсу для вас, якщо ви не можете жити від свого серця, від
спонтанності та натхнення.
Ви зайшли занадто далеко, щоб жити життям, пристосованим до правил і
правил, які вас оточують, засноване на страху. Тобі потрібна свобода. Ваше
серце співає вільно, і ви не можете вписатися в цей світ правил і положень,
які засновані на страху або силі. Ви, як бродяги, що блукають у цьому світі.
Ви мрійники і уважні спостерігачі. У дитинстві ви були дуже чутливими і
помічали, що відбувається в настроях і ідеях навколо вас. У своїх батьках і
в навколишньому світі ви відчули, що таке гнітючі ідеї і особливо гноблива
енергія навколо себе. Ці енергії частково задушили вас і зменшили вашу
оригінальність, пісню вашої душі.
Щоб знову послухати цю пісню і почати жити нею, перше, що вам потрібно,
це почати вставати; відмовляйте собі в тому, що вам не зручно, і щоб ви
глибоко усвідомлювали, хто ви є. Ви є частиною цієї підводної течії. Хтось,
хто хоче принести живе світло на Землю. Хто хоче зруйнувати старі
структури страху та влади.
Це ваша суть, тому що ви працівник світла. Тому адаптуватися і жити
звичайним життям вам не підходить. Важливо прийняти це, бо звичайне
життя суперечило б меті вашої місії, вашої душі. Ви тут, щоб бути собою.
Щоб виразити себе своїм унікальним світлом. Ваш імпульс оновлення.
Ваші мрії, які виходять за межі звичного, існуючого порядку. Ви мрієте про
нову Землю, з новою свідомістю. Ці мрії – це ви, але в ході вашого
зростання кожен з вас вагався, тому що зовнішній тиск на себе може бути
сильним.
Ви людина, ви вразливі, ви хочете зв’язатися і бути частиною того, що вас
оточує, тому ви змушуєте себе вписуватися в коробки, які болять. Одягти
гамівну сорочку, яка обмежує і душить, і тоді душа крутиться. Потім
виникають кризи у вигляді хвороб, втрати роботи, розриву стосунків. Це
може бути що завгодно, але це також може статися, коли зовні нічого не
здається неправильним, і замість цього всередині ви відчуваєте сильну
депресію, неспокій, дуже часто це пов’язано з тим, що ви не слухаєте свою
душу, хто ви є.
Ви не повинні звинувачувати себе в тих речах, які трапляються, тому що
багато речей представляється вам, коли ви ростете в дитинстві і юнака,
дуже чутливого до цієї реальності. Ви заплутаєтеся, тому зараз так
важливо зв’язатися зі своїм ядром, щоб бути іншим, бути легким
працівником. Повністю визнайте, що ви не вписуєтеся в існуючі рамки,
тому що все-таки ви тут, щоб відкрити їх. Як тільки ви зрозумієте це в
повній мірі, з вас спадає великий тягар. Ви були наповнені образами та
очікуваннями від зовнішнього світу, які розповідали вам, яким ви повинні
бути чоловіком, жінкою, батьком, матір’ю, що спонукало вас до успіху, бути
хорошим, бути визнаним. Існує багато зовнішніх образів, яким, на вашу
думку, потрібно відповідати, тому що ваш розум, особливо коли ви молоді,
вбирає ці образи в суспільстві, в якому ви живете. Тепер на вас нападає
лавина образів, ці зображення нібито ідеальні образи, але насправді вони
не засновані на людських істотах чи вашій справжній природі, це лише
бажання. Зазвичай це образи, які виходять за межі істини, реальності, з
якою ви маєте справу як уразлива людина з плоті і крові, і вони часто є
задушливими образами, що гнітять. «Ви повинні робити це», «ви повинні
робити те», «ви повинні поводитися так чи інакше, щоб бути красивим,

успішним або ефективним».
Коли ви усвідомлюєте, що ви тут, щоб порушити існуючий порядок, щоб
принести світло в цю темряву, тоді ви можете відпустити ці образи і
почувати себе добре не тому, що ви виконали список ідеальних
характеристик, або тому, що ви досягли в світ. Ви не хороші, тому що ви тут
зі своєю вібрацією, зі своєю енергією оновлення, зі своїм рівнем іншого віку,
зі своєю чутливістю, одним словом, вам добре, тому що ви тут.
Тому потрібно хвалити себе. Зателефонуйте собі тільки тоді, коли ви
відчуваєте це так глибоко і готові сказати «ні» тим фальшивим образам, які
вас не виховують, ви отримаєте чіткі внутрішні інструкції або сигнали про
те, як ваша душа хоче виразити себе в цій реальності, тому що це ваша
кінцева мета. , самовираження. що походить безпосередньо від вашої
істоти, не те, що інші розуміють під самовираженням, а те, що ви
відчуваєте як щасливий, приємний, розслаблений і веселий спосіб
самовираження, і це може бути будь-яким.
Це не повинно бути вражаючим, чудовий знімає ці зображення. Голос душі
– це твій, і любов – це не про вражаючі успіхи, а про відкриття та відчуття
таємниці того, хто ти є. Наскільки ти особливий зі своїм багатством почуттів
і талантів. За допомогою вправи я хочу проілюструвати два кроки, які я
описав як способи зв’язатися з вашою душею:
• Перший крок: це заперечувати помилкові образи, які відхиляються від
вашого шляху
• Другий крок: з'єднатися зі своєю індивідуальністю, з тим, ким ви є
насправді: мрійником, мандрівником, незнайомцем, який приходить сюди зі
смолоскипом, щоб привернути щось, що висвітлює. Уявіть, що ви
перебуваєте в гірській місцевості в оточенні природи. Ви можете почути
шум струмка, що перетікає через валуни та каміння, ви можете почути
дзюрчання дерев та кущів. Ти один, але відчуваєш життя навколо себе, бо
все живе. Сонце, рослини, тварини. Ви знімаєте черевики та одяг, щоб
пройтися цим журчащим струмком, а потім вирішуєте стрибнути у воду. Ви
здивовані, наскільки мило і приємно прохолодно ви себе почуваєте. Ви
лягаєте, поклавши голову на камінь, і дайте воді охолонути вас. Ви стільки
всього пережили у своєму житті, стільки всього ввібрали в себе, і тепер
настав час прислухатися до власного голосу. Ви бачите блискітки у воді
навколо вас, ви відчуваєте, як вона стікає по ваших руках і ногах, і вода
куки. Відчуйте, як ви миєте все навколо і очищаєте свій розум. Потрібна
сила, щоб перебувати в цій земній атмосфері, тому янголу, як ви, ви вже
мали контакт з найвищими сферами світла, це смердючий хуй у будь-який
час, щоб бути присутнім серед тяжкості та негативу. Ви тут на місії, і
важливо усвідомити, що не порівнюйте себе з іншими. Робіть те, що ви
хочете робити і що підходить саме вам. Ви пройшли таку довгу подорож, і
ви тут не для того, щоб танцювати під чужі мелодії. Відчуйте, що є ваш
власний шлях, ваші власні оригінальності. Відчуйте на мить, що ви
повністю позбулися всього і дозволите воді своєї душі текти крізь вас.
Відчуйте, як живе ваше серце, тому що ваше серце жадає. Вам так сильно
хочеться повноцінно відновити зв’язок зі своєю прекрасною, багатою своєю
душею. У центрі вашого серця грає дитина, яка нагадує вам про вашу мрію,
а не про навколишній світ. Якщо у ваших снах до приходу на землю ви
мріяли про це життя, у вас були плани, у вас була мета, всередині вас був
вогонь, тому ви хотіли прийти сюди. Подивіться на цю дитину, яка грає,
вираз його обличчя намагається відчути, як це бути цією дитиною. Він має
вигляд дитини, але він дуже старий, але він є носіям нового. В очах дитини
– послання, яке йде від його душі. Нехай енергія світу того, що ви
поглинаєте, змиє і залишить вас чистим. Тепер подивіться ще раз на цю
дитину, яка танцює у вашому серці, ця дитина абсолютно нова,
незважаючи на все, що ви пережили, ця дитина зовсім нова, вона походить
з минулого. Ця дитина походить із вашого майбутнього. Ви вирішуєте, чи
захочете ви їх взяти, але ця дитина простягає до вас руки і каже вам
прийти. Відчуйте киплячу радість життя в цій дитині і смійте знову мріяти
про свою найглибшу мрію душі, яка полягає в тому, щоб дозволити вашому
унікальному світлу сяяти тут. Будь собою. Кожен крок можна назвати
собою. Це унікально. Немає нічого поза вами, чого ви повинні жити. Немає
стандартного плану, щоб знайти свій шлях. Зверніться до голосу свого
серця цієї дитини всередині вас. Перш ніж наблизитися до своєї душі,
подивіться, що вас турбують темні голоси у вас, які кажуть: «це не
дозволено», «це не повинно бути», «ні, це неможливо для мене», тому що
ці темні голоси живлять страх перед нестачею; до втрати. Коли ви сильно
відчуваєте цей страх, ви не можете відчути голос своєї душі, тому часто

необхідно спочатку відійти або відірватися від того поля страху, яке вас
оточує. Тільки тоді ви зможете знайти спокій, щоб відчути свою душу.
Важливо робити це щодня хоча б тому, що так ви відчуваєте себе набагато
більш розслабленим і спокійним. Навчіть себе відпускати поле страху і не
тільки те поле, яке ви поглинули, а й поле страху, яким живуть люди, які вас
оточують у суспільстві. Перебування на природі – це спосіб відключитися
від цього страху, але в кінцевому підсумку мова йде про внутрішню ясність
шляхом внутрішнього заперечення цієї вібрації страху і примусу
адаптуватися, робити те, що приносить вам радість, але не утруднюйте
щодня робити щось, що дає ви відчуваєте розслаблення живете в момент,
який приносить вас додому. Зрештою, перший і єдиний крок до досягнення
мети вашої душі - це всеосяжне самоусвідомлення, всепроникне
усвідомлення, це я, і це добре. Дозвольте собі глибоко відчути в
повсякденному житті це шлях. Я дякую всім вам за те, що ви на землі, ваш
бренд інший, і що важливо, щоб ви носили у своєму серці нову, інноваційну
вібрацію, яка впливає на колективну свідомість і світ навколо вас тощо. ви
проводите день, медитуючи або працюючи у своєму саду, ваша вібрація
робить різницю Відданість шляху серця і душі бачать і чують, ви —
працівник світла, піонер свідомості. Ти - це я, а я - це ти. Ми пов'язані.
З любов'ю
Ієшуа (ІСУС)

(на каналі Памела Кріб*)

