MESAJ ALTONA'DAN
( Düsünce zincirlerine cevaptir)
Dostlarimiz,
Mükemmellik, Sizin Dünya Görüsünüze göre ayri, Bizim Ölçülerimize göre ayridir.
Bir sahsin Beyin Gücü mükemmeldir,
Zihin
Potansiyeli
mükemmeldir,
Özü
mükemmeldir, RABBiNi tanir, O'nun Yüceliginin Zihnen idrakindedir. Ancak elinde bu
kadar mükemmel malzemeler oldugu halde, Hamur karmasini, Ekmek pisirmesini
bilemez.
Herkesin pisirdigi Ekmek, malzeme ayni olsa bile, lezzetleri ayri ayridir. Kiminin
mayasi tutar, kabarir; kiminin mayasi tutmaz. Kimi yanar, kavrulur; kimi tam kivaminda
tavlanir. Bütün bu isler, Evrim ile olmaktadir. iyi bir yemek pisirmek için, atesin
karsisinda, As ile birlikte Pismek gerekir. Asçilik hiç de kolay degildir.
Sizlere, Mesajlarinizda, " Kula Kul almayiniz ", denilmektedir. Bu kelimenin manasi
o kadar derindir ki, Siz bunu" birbirinizin
hükmü altina girmeyiniz"
manasina
almaktasiniz. Kelimenin Özü, " Kendi Kendinize Kulolmayiniz"
demektir.
Siz kendi Benliginizi, kendi Varliginizi, Yaradanin yüce Suurundan daha Suurlu
zannettiginiz an, kendi kendinizin kulu olmus ve onun kisitli duvarlarinin arasinda hapis
olmus sayilirsiniz. Veyl o insanlara ki, yasadiklari Ortamlarda hiçbir zaman Mutlu
olamayacaklardir.
Zira her Bilinç Aslini arayacaktir. Ortamini bulamayan Bilinç, ömür boyu ayaginda
bir pranga tasimaya mahkumdur. Bizler hiç kimseyi arzularinin disinda, bu Ortama
girmeye zorlamayiz.
Ruhlarindaki ve Özlerindeki isigi yakabilenler, yollarini bu Isik ile bulmaktadirlar.
Bizler ancak, kendi yolunu, kendi Bilinci ile bulmus kisiler ile irtibata geçeriz. Onlari bu
yolda Aydinlatir, irsat ederiz.
Simdi neden herkesle temasa geçilmiyor, anlasildi mi? Sayet herkesle temas
kurmaya kalksa idik, iste o zaman Ferdi iradenize müdahale etmis olurduk. Tanri insani
yaratti, insan kendini yaratti. Sizler Hür bir Ruh, Hür bir Suursunuz. Yolunuzdaki taslari
Bizler degil, Sizler temizleyeceksiniz. Kapinizin önünü temiz tutar iseniz, ancak o zaman
kapinizi çalariz.
Bizler ile temasa geçen Dostlarimizin
iradeleri Güçlenir, Kendi kendilerine
Güvenleri artar. Çünkü onlar Hakikate varmislar, her seyi anlamislardir. Ancak o zaman
etraflarindaki Kristal kafesi kirip, Hakiki Hürriyet havasini teneffüs ederler.
iste Evrensel Mutluluk budur. Bu havayi teneffüs edenleri Planetinizin havasi
bogacaktir. Çünkü orada Sizlerin Enerjilerinizin tahammül edemedigi bir kesafet vardir.
Simdi bütün bu Gayretler, kesafetlerin dagilmasina matuf yatirimlardir. Sevgimiz tüm
Evrenin üstünedir.
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