
Üzenet szövege:
Kedves Réka és Karesz!

4 hete vettem részt az alaptanfolyamon Debrecenben, erre azóta is hálával
a szívemben gondolok vissza. A tanfolyamon úgy éreztem minden értékes
tudásotokat a szívünkbe raktátok.
Számomra nem volt ismeretlen a Germán Gyógytudomány, mint ismeret, most
viszont a sajátomnak érzem. Azt mindenképpen megtanultam, hogy a biológiai
program beindításáig már el sem kell jutnom, de ha mégis, akkor tudatában
legyek, hogy a biológiám miért teszi mindezt énértem. Így a kezemben marad a
gyeplő és nem csak elszenvedője vagyok a saját életemnek.
Egy madár hasonlattal élve, azt már tudtam, hogy vannak szárnyaim és repülésre
képesek, na de hogy ekkora magasságba tudok emelkedni és tényleg én döntöm
el, hogy mikor, hová, miért, meddig repülök, eddig elfogadhatatlan volt számomra.

Ez a három nap el is vett tőlem valamit, mégpedig a félelmeimet. A
félelmektől való megszabadulás hatalmas lépés az ember életében, én
szó szerint szabadulásnak, a bilincsek lehullásának éltem meg, így új
emberként jöttem haza. Sok gyötrelmet okozott nekem, hogy korábban
elnyomtam a szívem szavát sokszor, mert féltem. Úgy érzem, hogy jó
úton vagyok az agyamtól a szívem felé. A 3 tanfolyami nap tapasztalati
élményt adott, mintha a 3 napba egy egész élet tapasztalásai bele lettek
volna tömörítve, ebben az esetben, viszont itt és most van lehetőségem
változni, ha akarok. Mintha magasabbról ránézhettem volna a térképre
és kiválaszthattam volna a számomra legalkalmasabb utat. 4 hét után is
szárnyalok, nem múlt el egy hét után. Igaz dolgozok is rajta, nagyon
gyakran meghallgatom és énekelem azokat a dalokat amiket együtt a
tanfolyamon is énekeltünk. Mivel az agyam tényleg nem tesz különbséget
a valóság és illúzió között, így újra és újra határtalan
magasságba repülhetek, mint ahogy ott együtt is éreztük.

A 3 napra nagyon igaz volt, hogy „...Ma minden szó arannyá változik, Ma
minden szó – nekünk.
Ébredni hosszú álomból jobb nap sosem volt még. Léggömb legyen ma
minden súly. … „ Republic
és valóban léggömb lett minden súly nekünk!

Nagyon várom a legközelebbi találkozást! Isten áldjon Benneteket!
Szeretettel: Mariann Tiszakóród


