Ce se întâmplă de Crăciun în sufletul
nostru

Sărbătoarea Crăciunului

Ce reprezintă Crăciunul pentru tine?
Pentru un adult este momentul când trebuie
să cumpere cadouri pentru cei apropiați, să cumpere
și/sau să facă mâncare mai multă și mai diversă, să-și
viziteze rudele, să-și facă planuri pentru anul următor,
etc.
Pentru un copil, de regulă, înseamnă așteptarea lui
moș Crăciun și primirea de cadouri.
Asta la nivel exterior.

Dar ce se întâmplă în sufletul omului de Crăciun?
Asta depinde foarte mult de starea lui interioară
generală.
Un om pentru care bucuria și iubirea sunt
principalele sentimente va avea numai de câștigat în
această perioadă.
O să-și sacrifice cu bucurie toți banii și timpul
pentru a căuta și/sau a face cele mai potrivite
cadouri.
O să cumpere și o să gătească, cu iubire, tot felul
de bunătăți incarcându-le cu energia lui pozitivă.
O să aducă un zâmbet pe buze și un dram de fericire
în sufletele rudelor pe care poate nu le a mai vizitat
de la Paște.

Fiecare dintre noi are nevoie, în general dar mai
ales în această perioadă magică, de mai multă compasiune
și atenție din partea celorlalți.

O vorbă bună, un mic cadou, un zâmbet sau o
îmbrățișare sinceră sunt lucruri de care avem nevoie
zilnic dar de care uităm iar Crăciunul ni le reamintește
cu plăcere.
În subconștient noi avem informația că este o
sărbătoare a binelui, a dăruirii și atunci devenim mult
mai prietenoși și darnici cu toată lumea.
Cele mai multe fapte bune se fac de Crăciun.

Atunci este momentul când ne reamintim că dăruirea
și sacrificiul reprezintă misiunile noastre pe acest
Pământ.
Moș Crăciun tocmai acest lucru simbolizează.
Unirea cu toți oamenii prin intermediul copiilor
copilul fiind principalul element care ne poate aduce la
un loc pe toți indiferent de credințe sau alte
diferențe.

Moș Crăciun este primul om care a înțeles
iubirea necondiționată față de toată lumea.
Moș Crăciun și nașterea lui Iisus au o legătură
foarte puternică pentru omenire.
Iisus s-a născut pe 25 decembrie, zi în care, toți
copiii indiferent de vârstă primesc daruri fizice,
materiale, dar cadoul cel mai mare este în suflet.

Pentru un copil înseamnă, în primul rând, speranța
că visele și dorințele îți pot fi îndeplinite.
Este un moment magic, o minune de care ai nevoie pentru
a crede că orice lucru bun este posibil.
Este perioada anului când copilul primește cea mai
multă atenție din partea celor dragi și atunci se
încarcă cu foarte multă energie pozitivă.

Odată cu nașterea lui Iisus în fiecare dintre
noi s-a născut o fărâmă de Dumnezeu.

Bucățica aceea mică de divinitate pe care trebuie
s-o vedem în omul din fața noastră.
Moș Crăciun a fost modelul pe care toți l-am urmat
și este foarte bine pentru noi toți că nu poate să aducă
cadouri la toată lumea.
Dacă Moș Crăciun făcea totul unde mai era învățătura
utilă pentru evoluția și dezvoltarea sufletului nostru ?
Dacă doar el aducea și noi restul așteptam atunci
eram lipsiți de câștigul dăruirii și al sacrificiului.
Noi trebuie să continuăm an de an ceea ce el ne-a
transmis adică iubirea față de aproapele nostru
indiferent cine este aproapele nostru.

Vă urez să aveți puterea de a fi Moș Crăciun pentru
cât mai mulți oameni și asta nu numai într-o zi, la
sfârșitul anului, ci zi de zi.

Bucurați-vă de aceste momente magice alături de cei
dragi pentru că ele sunt cel mai bun medicament.

Gânduri bune și pace în suflet.

