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u siguranţă, vindecarea cea mai importantă este cea spirituală. Deoarece de la aceasta,
efectele tămăduitoare pot trece la nivel psihologic, până la a vindeca şi trupul. În orice
caz, aceste trei dimensiuni se împletesc, interacţionează, se influenţează reciproc.
Îmi amintesc că după ce am fost operat de tumoare la creier şi am înţeles că fusesem salvat,
s-a produs în mine o ulterioară schimbare psihologică şi spirituală.
Primul lucru ce trebuie făcut pentru a te vindeca este să te adresezi lui Dumnezeu, cerându-i
ajutorul.
Al doilea lucru este să pătrunzi în tine însuţi, să-ţi vezi propriile tulburări şi să te căieşti,
propunându-ţi să le converteşti, să le transformi în energie pozitivă.
Apoi trebuie să ne focalizăm pe ceea ce ne deranjează, ne provoacă durere, suferinţă, şi să-i
prezentăm totul lui Dumnezeu.
În cele din urmă, imaginează-ţi-l pe Dumnezeu care stă în faţa problemei tale, a bolii tale şi,
împreună cu tine, care îl rogi cu cuvintele tale, le vindecă.
Le schimbă semnificaţia.
Vă sfătuiesc să activaţi, să gândiţi aceste modalităţi care iau câteva minute, crezând pe deplin
în ele. Cu credinţă.
Amintindu-ne că Dumnezeul nostru ne iubeşte necondiţionat. În mod gratuit.
Iubirea lui nu este o iubire condiţionată („Dacă eşti de treabă, te ajut”), ci te iubeşte aşa cum
eşti.
Cu siguranţă, rugăciunea ta trebuie să fie sinceră. Autentică. Aşa cum fac copiii.
Nu trebuie să ne fie teamă sau să ne ruşinăm să ne exprimăm faţă de Dumnezeu durerile,
suferinţele; el le ştie, ne cunoaşte perfect pe fiecare în parte, ne cunoaşte trecutul şi viitorul...
Trebuie să îi vorbim în mod cinstit, deschis.
Vai de noi dacă îl înşelăm pe Dumnezeu!
Am spus mai devreme că trebuie să aducem în faţa lui Dumnezeu slăbiciunile, suferinţele,
nefericirile noastre, să nu le ascundem!
Vindecarea la care mă refer eu nu se produce prin intermediul unei dinamici psihice, a
inteligenţei sau a cunoaşterii, ci prin HAR.
Iubirea lui Dumnezeu este cea care coboară peste noi, prin Duhul Sfânt, vindecându-ne.
Din cartea Cum să trecem prin suferinţă şi să devenim mai puternici, de Valerio Albisetti,
Editura Pauline, 2010.

A refuza să iubeşti de frică să nu suferi este ca şi cum
ai refuza să trăieşti de frică să nu mori.
Jim Morrison

