
Feltétel nélküli szeretet emberi nézőpontból 

"√ Elfogadom a döntéseidet, bármiképpen szeretnéd is megtanulni a 
leckéidet. 

√ Tudom, fontos, hogy te pontosan az vagy, aki lenni szeretnél, és nem az,
akinek én vagy mások szeretnének látni. Tudom, hogy nem tudom, mi a 
legjobb a számodra, még ha tudni vélem is. 

√ Nem voltam ott, ahol te voltál, és nem láttam az életet a te szemeddel. 

√ Sem azt nem tudom, hogy milyen tanulnivalót szabtál ki magadnak, sem 
azt, hogy milyen úton-módon szeretnéd megoldani, sőt azt sem, hogy 
mennyi időt adtál erre magadnak. 

√ Nem látok a te szemeddel - hogyan is tudhatnám hát, hogy mire van 
szükséged! 

√ Engedlek járni az utadat, anélkül hogy megítélném tetteidet.

√ Mindazt, amit teszel vagy mondasz, nem ítélem tévedésnek vagy 
hibának. Megértem, hogy sokféleképpen lehet nézni és látni a világot. 

√ Bármely pillanatban elfogadom minden döntésedet. 

√ Semmiképpen sem ítéllek el - hiszen ha kétségbe vonom, hogy jogod 
van a fejlődéshez, azzal magammal és mindenki mással szemben is 
ugyanezt teszem. 

√ Soha senkitől nem fogom megvonni a szeretet amiatt, hogy más utat 
választ, mint én. A szeretet Isten ajándéka, amelyet azért kaptam, hogy az 
egész teremtett világnak továbbadjam.

√ Ahogyan téged szeretlek, úgy fognak szeretni engem is. Amint vetek, úgy
aratok majd. 



√ Lehet, hogy tétlennek látlak és ezért mihasznának tartalak, de az is 
lehet, hogy gyógyír vagy a világ számára, ahogyan itt állsz, Isten 
világosságával megáldva. 

√ Alázattal fejet hajtok, felismerve, hogy amit magam számára legjobbnak 
találok, az nem feltétlenül jó neked is. 

√ Tudom, hogy ugyanúgy vezérel valami, mint engem, és a belső 
ösztönzést követed, amely segít felismerni a saját utadat. 

√ Tudom, hogy a sok emberfajta, felekezet, szokás, nemzetiség és hitvilág 
óriási gazdagságot jelent, nagy hasznunkra válik, és sokat tanulhatunk 
belőle. 

√ Tudom, hogy ha valamit csak egyféleképpen lehetne megtenni, elegendő
volna hozzá egyetlen ember. 

√ Nem csak olyankor szeretlek, amikor úgy viselkedsz, ahogyan 
elképzeléseimnek megfelel, és amikor ugyanazt hiszed amit én. 

√ Megértem, hogy testvérek vagyunk, még ha másutt születtél vagy más 
Istenben hiszel is, mint én. 

√ A szeretet, amelyet érzek, Isten egész világát magába öleli. Tudom, hogy
Isten része minden ami él, és a szívem mélyén szeretetet táplálok minden 
ember, minden állat, minden fa és minden virág, minden madár, minden 
folyó és minden óceán, és az egész világ minden teremtett alkotása iránt. 

√ Szerető szolgálattal töltöm az életemet, és a legjobb vagyok, aki csak 
lehetek. Minden nappal egy kicsit jobban értem az isteni igazság 
tökéletességét, és egyre boldogabb vagyok a feltétlen szeretet, 
derűjében." 

Sandy Stevenson, Sigrid Heierman -Waltjen német fordítása alapján
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