Elämäsi on viestisi
Poimintoja Matthew Smithin viime vuoden heinäkuussa kesäseminaarissa
Lautsiassa pitämästä spiritualismia käsittelevästä luennosta.
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Englannissa on tällä hetkellä 360 spiritualistista kirkkoa. Niiden papit ovat koko
The Spiritualists´ National Union -järjestön pappeja, eivät yhden kirkon. ”Maailma on sinun seurakuntasi”, sanotaan papiksi vihittävälle, Matthew kertoi.
Spiritualistinen kirkko haluaa opettaa ihmisille meditointia. Vaikeutena meditoinnissa on keskittyminen. Apu tulee
siten että keskittyy johonkin tiettyyn asiaan, esimerkiksi kukkaan tai hengitykseen.
Mahdollisiin ongelmiin tai häiriöihin ei pidä jäädä kiinni, ne pitää ohittaa. Jos tuoli
on epämukava, pitää ajatella, että ei tässä
tarvitse kauan istua.
Matthew’n mukaan spiritualismi on
uskonto, tiede ja filosofia. Spiritualismi
näyttää jokaiselle oikean tien. Olemme
kaikki tasa-arvoisia ja meillä kaikilla on
valtava potentiaali. Kun meedio puhuu
jumalanpalveluksessa, puheen sisältöön
vaikuttaa hänen mielipiteensä asioista ja
myös niiden mielipide, jotka puhuvat hänen kauttaan. Näin ollen samoista asioista
voidaan puhua eri tavalla. Henget ovat osa
kollektiivista mieltä – me kaikki olemme.
Ei ole sattuma, että meidät on herätetty, että olemme nyt täällä kesäseminaarissa.
Yhdistävä tekijä kristinuskon ja spiritualismin välillä on Jeesus Kristus. Kristus oli fantastinen meedio ja parantaja. Si14

tä kristinuskon opetusta spiritualistit eivät
kuitenkaan pidä oikeana, että Kristus on
pelastanut meidät synneistä. Jokainen oivaltaa itse oikeat ja väärät tekonsa ja sovittaa ne.

Juhli kykyjäsi!
Älä ole huolissasi ja hermostunut omista kyvyistäsi, Matthew opastaa. Juhli jokaisessa istunnossa kykyjäsi! Avaa mielesi sille voimalle joka kauttasi toimii ja joka
sinulla on! Luottamuksen puute pysäyttää monen ihmisen kehityksen. Jos luottamuksesi henkimaailmaan horjuu, voit
esittää itsellesi kysymyksen: miksi henkimaailma valehtelisi minulle? Jos olet parantaja tai puhut filosofiaa, voit olla passiivinen eli transsissa. Parantamisen, tiedon
ja lohdun tie on: hengeltä – hengen kautta – hengelle. Kehityspiirissä opetellaan
kuuntelemaan oppaita ja auttajia. Jos sinulla on tunne, että teet jotain väärin spiritualismissa, olet tehnyt spiritualismistasi liian teknistä.
Ajatus ei ole suomea tai englantia, joten
meedio voi työskennellä eri kansallisuuksia edustaneiden ”kuolleiden” ihmisten
henkien kanssa. Yhteys tapahtuu ajatuksen tasolla. Positiivinen energia kaikessa
yhteydenpidossa on tärkeätä; on hyvä, jos

saat asiakkaan nauramaan.
Olemme kaikki henkiä. Meillä kaikilla on jumalallinen kyky kommunikoida.
Aikomuksistamme riippuu välitämmekö
viestejä, teemmekö henkiparannusta tai
jotain muuta. Ainoa asia, jonka voimme
ottaa mukaamme tästä maailmasta, on kokemus. ”Mitä enemmän opit, sen vähemmän tiedät”, Matthew muistuttaa. Rakkaus
on koko asian ydin ja pohja. B12 -vitamiini ruokkii hermojärjestelmää, joten käytä
sitä jos toimit meediona.

Henkiparannus on kaiken ydin
Ei ole mitään eroa sillä, rukoillaanko sairaan puolesta vai annetaanko hänelle
henkiparannusta. Oleellista on, mikä on
aikomus. Mikä on tarkoituksesi, se on tärkeätä. Sillä ei ole merkitystä, onko apua
tarvitseva itse pyytänyt sitä; osoituksena
tästä ovat lapset ja eläimet, jotka ovat parantuneet. Healing on kaikista tärkein voiman elementti! Se on kaiken ydin. Jos pystyt koskettamaan asiakkaan henkeä, se voi
muuttaa henkilön koko elämän. ”Pistä kätesi sen käteen, joka luottaa sinuun. Palvele sitä voimaa, jonka osa olet.” Ihmiset
unohtavat mitä sanot, tai mitä olet tehnyt
– mutta he eivät unohda, mitä olet saanut
heidät tuntemaan.
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