ADEVĂRUL DESPRE

Îngeri

DESPRE ÎNȚELEGEREA FORȚELOR ASCUNSE
CE VĂ INFLUENȚEAZĂ DESTINUL
Ați avut vreodată un noroc inexplicabil?
Poate că odată ați luat o decizie care vi-a schimbat viața, cum ar fi mutarea
într-un oraș nou sau acceptarea unei oferte de angajare, iar privind retrospectiv,
înțelegeți că a fost cea mai bună decizie pe care ați luat-o vreodată. Ori poate că
ați experimentat unul dintre acele evenimente norocoase, cum ar fi întârzierea la
un zbor cu avionul, îmbarcarea pe un altul și întâlnirea cu un străin care ulterior
devine sufletul pereche.
Dar acea voce firavă care vă ghidează în viață, la intervale variate? Aceea pe
care regretați că ați ignorat-o când vi-a spus să vă reparați mașina chiar înainte
ca aceasta să se strice de tot și să vă simțiți ca un naufragiat. Aceea care vă
spune dacă puteți avea încredere într-un străin sau nu. Aceea, pe care nu puteți
să vă abțineți să nu o auziți, chiar dacă încercați contrariul.
„Momentele de aur din izvorul vieții noastre trec pe lângă noi și nu vedem
altceva decât nisip; îngerii vin să ne viziteze și știm asta doar când au plecat
deja”. – George Elliot
Spuneți-mi, cum vă explicați aceste situații confuze de noroc orb și intuiție?
Este aceasta pură coincidență? Este acesta subconștientul dumneavoastră? Sau
ar putea fi altceva?
„Dacă ai dificultăți să asculți cântecului Îngerilor cu urechile tale, încearcă să
îi asculți cu inima”. – Terri Guillemets.
Respira-ți adânc, deschideți mintea cât de mult puteți și credeți-mă când spun...
Multe dintre lucrurile bune care vi se întâmplă în viață nu sunt pure coincidențe.
Ele nu sunt manifestări ale subconștientului.

Ele sunt lucrarea îngerului tău. Acela care a avut grijă de tine din ziua în care
te-ai născut – și care va ramâne cu tine pentru tot restul vieții.
„Ah, Burt! Îngeri? Serios???”, deja îi aud pe unii zicând. Ei bine, ascultați-mă
până la capăt. Pentru că ceea ce sunt pe cale să vă spun, nu e basm.
După cum bine vedeți se întâmplă foarte rar ca oamenii să cadă de acord asupra
unor lucruri. De fapt, în unele seri, îmi este foarte dificil să îi determin pe ai mei
să se decidă ce să mănânce la cină. Dar religiile din jurul lumii par să fie de
acord măcar asupra unui lucru: îngerii sau ființele nevăzute oferă călăuzire.
De-a lungul istoriei și a religiei, s-a făcut referire la îngeri în aproape toate
culturile din lume. Găsim îngeri în tradițiile Creștine, Iudaice și Islamice.
Îngerii au fost semnalați atât în legendele antice Asiriene și Mesopotamiene,
precum și în Budism, Zoroastrism și Taoism.
Mulți dintre noi cred că îngerii sunt ființe asemmănătoare oamenilor, cu aripi
mari, albe. Unii dintre noi cred că ei sunt ființe divine maiestuoase. Unii cred că
arată ca niște îngerași-copilași. Alții cred despre ei că sunt umbre și lumini.
Indiferent de educație, orientare spirituală sau locație geografică, există o
credință comună că sunt „ființe ale spiritului” care ajută. De-a lungul timpului
au fost numiți în mai multe feluri: Grecii antici îi numeau „horae”, Vikingii îi
numeau „walkirii” iar în Persia erau numiți „fereshta”. În tradiția Șamanismului
s-au raportat „spirite asemănătoare păsărilor” urcând în cer.
„Toți îngerii lui Dumnezeu vin la noi deghizați”. – James Russell Lowell

Iată ce spun personalitățile din domeniu dezvoltării personale
despre Îngeri și Ființe Spirituale...
ESTHER HICKS
Esther Hicks s-a remarcat prin channeling-ul unei energii spirituale, care e
cunoscută sub numele de Abraham. Acesta se referă la ghizi nevăzuți ca la o
„sursă de energie”. Abraham le numește pe aceste ființe angelice un „grup de
entități non-fizice”. Esther este un „traducător” sau „purtător de cuvânt” pentru
aceste mesaje pe care le primește de la Abraham. Povestea lui Esther este
interesantă pentru că ea nu încerca să realizeze o conexiune cu Abraham atunci
când au început să să-i survină aceste informații.

DOREEN VIRTUE
Doreen Virtue își denumește grupul de ajutoare nevăzute Îngeri. Ea se
concentrează în principal pe îngerii păzitori și pe Arhangheli pentru aducerea
vindecării în lumea fizică. Își amintește că a fost capabilă să își vadă îngerii,
„prietenii ei invizibili”, încă de la o vârstă fragedă. După ani de zile, în care a
ignorat ghidarea îngerilor ei, acum practică zilnic comunicarea cu Ghidul ei
Divin.

JOSE SILVA
Jose Silva a inventat termenul de „consilieri” pentru a se referi la Îngeri. Aceștia
sunt menționați ca fiind ghizi și forțe spirituale care vă ajută să vă dezvoltați
intuiția și care vă ghidează pe calea cea voastră. Prin denumirea de consilieri,
această ghidare intuitivă a devenit accesibilă în ciuda oricăror percepții
religioase potențial limitative.

JANE ROBERTS
Jane Roberts, specialistă în channeling și autoare renumită, care, din nefericire,
a părăsit lumea fizică, a comunicat cu o entitate spirituală numită Seth.
Explorarea ei în comunicarea spirituală a deschis drumurile pentru mare parte
din ceea ce astăzi ne este cunoscut sub denumirea de spiritism și medium.

O lume dincolo de a noastră
Cuvântul „înger” vine din cuvântul grecesc „angelos” – care înseamnă
„mesager”. Ei sunt mesageri din Lumea Spiritelor, care furnizează acces mai
larg și înțelegerea informației spirituale.
Indiferent de cum percepeți aceste ființe, îngerii servesc unui singur scop, să vă
ghideze în viață. Sunt mesagerii cunoașterii divine.
Trăim într-o lume fizică și, chiar dacă credeți că Dumnezeu a creat această lume
sau că aceasta a evoluat natural, suntem legați de forțele fizice ale naturii. Dar
ceva există mai departe de aparența fizicului, ceva mai departe de ce pot să
perceapă cele cinci simțuri, și anume lumea Spiritului.
“Îngerii păzitori ai vieți zboară atât de sus, pentru a fi dincolo de capacitatea
noastră de vedere, însă ei veghează asupra noastră întotdeauna.” – Jean Paul
Richter

Indiferent de credințele spirituale personale, această lume a spiritului este
conectată la sursa de lumină și bazată pe iubirea necondiționată. Îngerii vin din
această lume, iar scopul lor este să îi asiste pe oameni în călătoria lor prin lumea
fizică.
Dar asta nu înseamnă că îngerii își impun planul în lumea fizică. De fapt, îngerii
nu au o agendă. Sunt prezenți doar ca ghizi neutri care ajută la luminarea căii
noastre.
Pentru a avansa în propria cercetare a forțelor nevăzute, am făcut un salt cuantic
într-o lumea a îngerilor. Îl numesc „Saltul angelic”. Acesta este un univers
alternativ, în care nu este nici un dubiu că ființele angelice există. Acolo, toată
lumea era conștientă de existența păzitorilor celești, după cum toată lumea era
conștientă că există un creator și o ființă supremă. Experiența mea din lumea
angelică a fost una idilică.
Întreaga condiție umană părea diferită, mai pașnică și mai conectată. Prin faptul
că oamenii erau mai conectați la îngerii lor și la Lumea Spiritului, lumea
fizică era schimbată. Totul era mai sincer și mai liniștit – locul cel mai
apropiat de un univers divin din câte văzusem până atunci.
Această lume mi-a confirmat că fiecare avem îngerul nostru păzitor. Îngerul tău
este un păzitor, care are o relație specială cu tine. Numele îngerului meu este
Coraline și am exersat ani întregi ca să permit inspirației, pe care mi-o insufla,
să-mi invadeze ființa. Când sunteți conectat cu îngerul dumneavoastră și sunteți
deschis ghidării acestuia, lucruri extraordinare se pot întâmpla. Îngerii au
inspirat minunate lucrări de artă, poezie, arhitectură și literatură. Călătoriile
epice cu ocazia explorării munților și a noi tărâmuri au fost inițiate și ghidate de
către îngeri.
„Dați atenție viselor voastre – deseori îngerii lui Dumnezeu vorbesc direct
inimilor noastre în timp ce dormim”. –citat din Eileen Elias Freeman
Sunteți conectat cu îngerul dumneavoastră?
Deși toți avem îngeri, mulți dintre noi au dificultăți de conectare cu aceștia.
Există două motive principale pentru asta.
Primul este acela că ei nu sunt ființe ale lumii fizice, iar comunicarea cu ei
înseamnă că trebuie să vă dezvoltați un simț pe planul extra-senzorial și
conștientizarea planului non-fizic.

Al doilea este acela că sunteți „blocat” sau opuneți rezistență ajutorului lor și,
din această cauză, ar putea fi mai greu sa le auziți mesajul.
Rezultatul? Câteodată e posibil să vă zbateți să luați decizii importante și s-ar
putea să aveți dificultăți în a avea încredere în propria intuiție. Conflictul
interior și nesiguranța de sine ar putea să vă încețoșeze gândurile. Ocazional sar putea să vă întrebați de ce nu sunteți așa de norocos ca alții și un inexplicabil
sentiment de singurătate se poate furișa în voi din când în când.
Cei mai mulți dintre noi experimentează astfel de situații la un moment sau
altul, dar vestea cea bună este că nu sunteți singur. Doar pentru că s-ar putea să
fii deconectat de îngerul tău nu înseamnă că el nu este acolo. Îngerul tău este
întotdeauna cu tine, așteptându-te să îi ceri ajutorul.
Acum, că știi mai multe despre Îngeri, reflectează te rog asupra următoarelor
întrebări:
• De câte ori în viață crezi că ai fost ajutat de Îngerul tău?
• Unde te-ai afla astăzi, dacă nu ai fi primit acest ajutor?
• Și cum s-ar schimba viața ta, dacă ai putea fi conectat în mod constant la
Îngerul tău?
Am ajuns la finalul prezentării, dar încă mai am atât de multe să vă împărtășesc
despre îngeri! În cursul QUANTUM JUMPING vă voi arăta cum să vă
deschideți pentru a primi mai mult călăuzire din partea îngerilor voștri.
Al dumneavoastră angelic,
Burt Goldman

„Am văzut Îngerul în marmură și am cioplit până l-am eliberat”– Michaelangelo

