
Életünk és Világegyetem

Figyelj!
Figyelj a Benned rejlő élet hangjára!

Üzenete van a számodra:
Életed révén összeköttetésben állsz egy örökkévaló erővel és jelenléttel

Mindannyian a legbensőbb kapcsolatban állunk a gigantikus Élő Világegyetemmel!

Üzenete életreszóló, történelmi jelentőségű, sorsdöntő számodra és az egész emberiség számára:
Az egész határtalan Az egész határtalan Világegyetem egy elképesztő, mindent átfogó élőlény, 

és túlcsordulásig telített életigenlő erőktől lüktet!
És ez felvillanyozó erőforrásokat tár fel számodra!

Azt mondja:
Életednek nincs határa! Minden egyes élet a Kozmikus Életbe fut!

Életed arra rendeltetett, hogy átéld az örök, Kozmikus Élet hátborzongató erejét!
A Világegyetemet hajtó okok gigantikus hálózatában az emberiségnek értelmes szerepe van!

Arra rendeltettünk, hogy együttműködjünk az Élet kozmikus erejével!Arra rendeltettünk, hogy együttműködjünk az Élet kozmikus erejével!
Képesek vagyunk felfedezni, kibontakoztatni és valóra váltani a Természettől kapott képességeinket, 

ha együttműködünk a kozmikus Élettel!
A közkeletű vélemény, hogy az életünk jelentéktelenségre ítéltetett egy jelentéktelen Nap jelentéktelen bolygóján, 

egy közömbös és élettelen, merőben anyagi világegyetemben, téves!
Választhatod azt is, hogy életed ezeken a megerősítő, megtisztító, egészséges megértést biztosító alapokon éld! 

Mert az egyetemes élet életerővel zsongatja ösztökéli az egész kozmikus űrt, a végtelen tereket, 
a kozmikus felhőket, galaxisokat és csillagokat, lángra lobbantja a kozmikus életformák szédítő lehetőségeit, a kozmikus felhőket, galaxisokat és csillagokat, lángra lobbantja a kozmikus életformák szédítő lehetőségeit, 
testet ölt az anyagi világ legkülönfélébb formáiban - és képes Téged is megeleveníteni teljes kozmikus erejével!

S ha így van, mondd, miért ne élnéd életed valósabb, mélyebb, természetesebb alapokon?
Hiszen nem kíván ez mást, mint figyelmet, képzeletet és meggyőződést! 

Mert az élet bennünk sokkal hatalmasabb, éles ellentétben azzal, ahogy ezt manapság vélik!
Ha magadba nézel, valóban elfogadod azt az élettelen anyagi világra korlátozott szemléletet, 

amely szerint az életed semmi több, mint fogaskerek forgása egy bonyolult, komplex gépezetben?
VValóban elhiszed, hogy az életed egy értelmetlen gépies folyamat, 

amely nem terjed túl az anyagcserén és a szaporodáson?
Ha magadba nézel, valóban elhiszed, hogy az életed egyetlen célja a küzdés a fizikai túlélésért?
Ha meggondolod, hogy Te irányítod a viselkedésed, valóban elhiszed, hogy minden élet, 

ami csak lehetséges az egész óriás Világegyetemben, tökéletesen képtelen arra, hogy irányítsa az anyagot? 
Elhiszed, hogy az életedet kizárólag fizikai törvények irányítják, ahogy ezt az elmúlt évszázadokban tanítják? 

Milliárdok szenvednek attól a besulykolt nézettől, hogy az élet végső soron, kozmikus szinten 
az anyag lényegtelen mellékjelensége, hogy az élet és az Ember értelmetlen, fizikai okok következménye az anyag lényegtelen mellékjelensége, hogy az élet és az Ember értelmetlen, fizikai okok következménye 

és “az Ember tetteinek egész templomát elkerülhetetlenül maga alá temeti majd 
egy romokban heverő univerzum törmeléke”, ahogy Bertrand Russell megfogalmazta!

De fellélegezhetsz, mert bebizonyosodott, hogy a valóságban az élet irányítja az anyagot, 
és a végtelen Világegyetem egyetlen ép egészként él és mindig is élni fog!

Létezik egy átfogóbb, óriási, az egész anyagi világegyetemet átható élet, amely mindannyiunkat áthat: 
és ez a nagybetűvel írandó kozmikus élet, az örök, mindenre képes, az egész Mindenséget átfogó Élet!

Korlátlan szabadság élménye tölt el, ha átéled a benned élő Korlátlan szabadság élménye tölt el, ha átéled a benned élő Világegyetem életerejét – ezt a fényes Energiát! 
Az élet a Világegyetem leghatalmasabb ereje, és ez az erő Benned is ott él!
Te döntesz, hogy mikor akarod, hogy teljes fényében ragyogjon benned!
És ha elindulsz, hogy felfedezd a kozmikus Életet magadban, rájöhetsz: 

Az Energia ott ragyog belső világodban! És ez a kozmikus Energia, ami az Élet, 
hű ragyogó céljaihoz, nem hajlik meg semmi előtt, nem hagyja magát, és kiáll magáért! 

Mert az Életnek célja van amitől soha nem tántorodik el, míg világ a világ, 
mert az Élet maga hoz létre minden eljövendő világot. Mert az Élet maga a végső valóság.mert az Élet maga hoz létre minden eljövendő világot. Mert az Élet maga a végső valóság.

Az Élet igent mond.
Igen, az Élet bennünk azt mondja, hogy életünk végső soron örök, mert a kozmikus Életből fakad. 

És a kozmikus Élet maga a minden időkre és minden terekre kiterjedően szabad 
örök Világegyetem ÉN-jének  együttműködése az élet- és tudat-felemelő kozmikus életelvvel. 

Az Élet a végtelen fényéveken lovagló fénylő, elragadó, felemelő erő! 
Minden élet becsüli az Életet, mert az Élet a legfelsőbb képesség, képes felemelni minden életet, történjen bármi. 

Mert az Élet örök és maga a Mindenséget felemelő erő. Mert az Élet örök és maga a Mindenséget felemelő erő. 
Hegyek elkopnak, folyók kiszáradnak, de az Élet fenntartja folyamát. 

Anyag formálódik, anyag felbomlik, Ősrobbanások jönnek és mennek, de az Élet változatlanul tovább zajlik. 
Mert az Élet tud valamit: képes fenntartani és felemelni önmagát, képes az anyagot a maga céljainak 

megfelelően megszervezni. Az élet az, ami a tüdőket tágítja, az élettől dobog minden szív, 
az élet tölt meg bennünket csodálkozással, kíváncsisággal és izgalommal. 

Életünkben a legmagasabb érték maga az Élet. 
AA kozmikus Élet és egyéni életünk egyedi testünkben végső soron egyek: életünk a kozmikus Életből ered 

és belőle táplálkozik. A kozmikus Élet valósága teljesebb távlatokat ad a mi életünk számára.
Az élet csodálatos képesség arra, hogy áttekinthetetlenül gazdag távlatokon át 

cselekedjünk legmagasabb céljainkért.Az élet csodás lehetőség arra, hogy éljünk legjobb képességeinkkel, 
összefogjunk a többi emberrel, amíg kozmikus távlatok nyílnak az emberiség előtt.
Az Élet több, mint egyéni képességeink összessége: az Élet egyetemes képesség, 

ami minden tájat és érző lényt lenyűgöz, ámulattal, csodálkozással, és izgalommal tölt el.
Az Élet a csoda, ami rajtunk keresztül lélegzik, jár és beszél.Az Élet a csoda, ami rajtunk keresztül lélegzik, jár és beszél.

Az Élet kozmikus képesség.
Az Élet meg akar szabadítani bennünket attól, hogy jelentéktelen életet éljünk.

Az Élet ki akar szabadítani bennünket a fogyasztói társadalom embertelenségéből, 
életünket az anyagi világra korlátozó szűk távlataiból. 

A modern elidegenedett ember tudatának felszínén halványan pislákoló élet vissza akar kapcsolódni 
az elménk legmélyén rejlő, teljes Élethez, hogy elérjen a Kozmoszt megelevenítő, valóságos hajtóerőig.

Az Élet ragyogni akar bennünk, fényesen, teljes fényében, szívvel-lélekkel.Az Élet ragyogni akar bennünk, fényesen, teljes fényében, szívvel-lélekkel.
Az életelvből fakadó minden gondolat, minden érzés természeti erőként hajt bennünket előre, 

hogy felismerjük és megvalósítsuk természetes rendeltetésünket a gigantikus Élő Világegyetemben.
Minden bolygón minden élőlény szívének minden dobbanása igent mond az életre és nemet a halálra, 

igent az élet jelentőségére és nemet jelentéktelenségére, igent az igazságra, 
a szépségre és a csodára és nemet az embertelen társadalmakra.

Papírvékonnyá tehetjük a halált, ha életünket teljes odaadással éljük!
Merjük élni a legjobb életet, amit csak képesek vagyunk megálmodni!Merjük élni a legjobb életet, amit csak képesek vagyunk megálmodni!

Formáljunk igényt arra az életre, amit akkor élnénk, ha minden képességünket mozgósítanánk magunkban!
Formáljunk igényt arra az életre, amire születtünk!

Ébresszük fel magunkban az élet élményének lenyűgöző és csodálatos erejét!
Ébresszük fel magunkban életünket eredeti, természetes nagyságában!

Ébresszük fel a Természetet bensőnkben: életünket természetes nagyságában, ahogy maga a Természet adta!
A Természet a zsenialitás telje. És ez a Természet bennünk él, bennünk vágyik élni, életét kiteljesíteni! 

Bárcsak a mélyére hatolhatnánk és felismerhetnénk mit szeretne tőlünk! Bárcsak a mélyére hatolhatnánk és felismerhetnénk mit szeretne tőlünk! 
Bárcsak kiteljesíthetnénk figyelmünket! Bárcsak tudatára ébrednénk életünknek! 

Itt az idő, az életünk ideje! Már pereg a film! Ébresszük fel az élnivágyást, a vágyat arra, hogy valódi élet éljünk, 
azt az életet, amit a Természet akar tőlünk! Fedezzük fel a bennünk rejlő természetadta képességeket!
Éljünk természetadta képességeinkkel, fejlesszük magasra őket, hogy elérjük képességeink teljét, 

hogy bennünk legmagasabb képességeink virágozzanak a legragyogóbb fényükben!

Az Élet mindörökre ragyogni fog.
Mert az Élet kozmikus képesség, elme-tágító, fenséges tehetség.Mert az Élet kozmikus képesség, elme-tágító, fenséges tehetség.

Az Élet a végtelen találékonysággal és  teremtőerővel bíró Világegyetem legmagasabb adottsága. 
Fedezzük fel az Életet a maga valójában, úgy, ahogy bennünk élni akar, 

ahogy képes kiteljesíteni a Világegyetem akaratát! Fedezzük fel az Élő Világegyetemet teljes fényében!
Ez az a fény, amely megmutatja nekünk, hogyan tehetünk szert képességeink teljére, 

és hogyan fedezhetjük fel valódi életünket!
Hogy valódi életet élhessünk, ahogy ennek lennie kell.

Azt az életet, amire születtünk. Azt az életet, amire születtünk. 

Javasolt honlapok:
http://444.hu/2013/11/26/breaking-mindenseg-a-vhk-rol-ir-a-vice/ 

http://www.grandpierre.hu/site/termek/az-elo-vilagegyetem-konyve-2012-es-kiadas/ 
https://www.youtube.com/watch?v=hh72JoxtTLU 
https://www.youtube.com/watch?v=bD4b-cWiO_0 

http://www.konkoly.hu/AC2009/ 
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Meghívó az Élő Világegyetembe
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