Tworzenie wspaniałego życia
‘Twórzcie piękne życie, wspaniały seks.’
CHRYSTUS MÓWI:
„Przyszedłem ponownie mówić kolokwialnie o waszym życiu i sposobie w jaki podchodzicie do
życia codziennego. Wstajecie rano i nie macie absolutnie żadnego pojęcia o tym co was czeka.
Zanurzacie się w rutynę i mówicie zdania i słowa bez zastanowienia nad ich wpływem na wasze
środowisko lub co mogą uczynić waszym słuchaczom albo co gromadzicie dla siebie w
przyszłości.
Wierzycie, że macie swoje życie pod kontrolą, ale faktycznie działacie nierozważnie i w
całkowitej ignorancji tego co tworzycie, minuta po minucie, dla siebie.
Co równie ważne, nosicie emocjonalny ciężar, który ani ilość interesujących zdarzeń ani
ekscytujące doświadczenia nie mogą wytrzeć z waszego serca i świadomości. Wszędzie gdzie
pójdziecie ten emocjonalny ciężar obniża wasze częstotliwości wibracji świadomości i porusza
się w dół do waszego systemu nerwowego a potem do waszych fizycznych komórek, redukując
w nich siłę życia i sposób funkcjonowania – włączając ich zdolność do regeneracji.
Kiedy napotykacie opór, wasze ludzkie ego staje najeżone w samoobronie. Zadaniem waszego
Ego jako ‘Opiekuna waszej Indywidualności’ jest zapewnienie wam przeżycia. Dlatego skacze
ono w waszej obronie i czujecie, że opór w jakiejkolwiek formie jest nie do przyjęcia i nie
powinien się pojawić.
Jako rezultat wasze umysły stają się wzburzone, urażone i rozgorączkowane a wy chcecie
oddać ciosy, aby sprawić, że opozycja odejdzie, czy jest to sprawiedliwe czy nie.
To jest coś co ludzie muszą zrozumieć o Ego – jemu brakuje wglądu, obiektywności i
spontanicznego poczucia sprawiedliwości.
Kiedy jesteście kontrolowani przez impulsy Ego, wibracje świadomości emitowane w tym
czasie są tak niezrównoważone, tak pozbawione zdrowego rozsądku, że negatywnie
oddziaływają na ludzi wokół i tworzą odbitkę świadomości z taką ilością dysharmonii, że
zaczynają wpływać na wasze przyszłe doświadczenia, działania i sytuacje.
Jest niezwykle ważne dla waszej przyszłej pomyślności i życia, żebyście przebudzili się do
faktu, iż nie jesteście ofiarami waszych okoliczności i przeżyć w waszym życiu – ale ich
TWÓRCĄ.
Na przykład, jeśli w czasie dnia rozpoczniecie awanturę albo zażartą dyskusję z kolegą z pracy
albo kierownikiem, kiedy wrócicie z pracy do domu, do waszych najbliższych, możecie być stale
pod kontrolą waszego urażonego Ego. Jeśli tak, nie mówicie dłużej spośród ciszy waszej
prawdy lub duchowych wartości jakie możecie posiadać – bo one teraz są odbarwione i
zniekształcone przez niekontrolowane emocje, jakie wytworzyliście dla siebie wcześniej tego
dnia w pracy.
Podobnie, rankiem możesz wychodzić z domu ( który powinien być miejscem gzie wasz duch
jest odnawiany i wasze serce nabiera ciepła) , ale przechodzisz przez frontowe drzwi spowity
niepokojem gderliwych reakcji pomiędzy tobą a twoim partnerem, jakie wystąpiły wczesnym
rankiem.

Być może mieliście kłótnię ze swoim partnerem z powodu tej czy innej pretensji i próbowaliście
uzdrowić to poprzez seks tylko po to, aby zauważyć, że gdy podczas seksu wydawało się, że
znowu zbliżyliście się emocjonalnie, to w rzeczywistości nie satysfakcjonuje i nie uzdrowiło to
starej urazy. Musicie zrozumieć, że kiedy uprawiacie seks bez zabezpieczeń, wymieniacie nie
tylko płyny waszych ciał, ale również świadomość.
Świadomość wielu ludzi jest stale tak bierna i nawet wroga wobec rodzaju ludzkiego i życia w
ogóle, że nie tylko redukuje fizyczne zdrowie jednostki, ale negatywnie wpływa na dobre
samopoczucie fizyczne i emocjonalne partnera.
Kiedy po raniącej kłótni uprawiacie seks, aby zatuszować spór, wtedy jesteście zainfekowani
świadomością złych odczuć waszego partnera. Całkowicie bezwiednie przyjmujecie je do siebie
jak własne.
Wyjaśniam wam dokładnie jak wasz ziemski świat (który nazywacie solidnym), ale jest w
rzeczywistości energią ŚWIADOMOŚCI – jest ukształtowany z form świadomości złych
humorów– albo tych z miłości i dobrego humoru – wpływając na wasze zdrowie i czynienie w
życiu dobra albo zła. Jakąkolwiek formę świadomości nie wytworzycie, zostawiacie waszą
energię odciśniętą na wszystkim co spotykacieA włączając wasz samochód, komputer i
cokolwiek używacie w czasie dnia.
„Jak to możliwe?” - prawdopodobnie pytacie.
Ponieważ cały wszechświat ze wszystkimi swoimi galaktykami jest tylko ŚWIADOMOŚCIĄ –
MIŁOŚCIĄ/INTELIGENCJĄ w swojej najwyższej formie, pracującą poprzez wewnętrzne akcje
elektromagnetyzmu.
ELEKTROMAGNETYZM jest w rzeczywistości ‘surowcem’ dla siły ludzkiego umysłu i
emocjonalnych impulsów – jak to widać w obszarze ziemskiego życia.
Czytajcie Listy 5 & 6 dopóki nie zrozumiecie w pełni, że nic nie jest solidne. Wszystko co
widzicie, czujecie, czego dotykacie jest w rzeczywistości IMPULSAMI ŚWIADOMOŚCI
uczynionymi widzialnymi poprzez wzajemne oddziaływanie elektromagnetyzmu.
Kiedy w pełni to zrozumiecie i ujrzycie prawdziwą pozycję, jaką zajmujecie w tworzeniu
dobrego albo złego stanu zdrowia, szczęścia albo nieszczęścia DLA SIEBIE I INNYCH LUDZI –
możecie wtedy przekonać się, że jedyna sensowna droga na przód to A
PÓJŚĆ DROGĄ CHRYSTUSA AA DROGĄ BEZWARUNKOWEJ MIŁOŚCI.
Jak możecie zacząć zmieniać wasze normalne wzorce myślowe i opanować nieposłuszne
emocje?
Możecie zrobić to, wyrażając siłę woli. Kiedy jednak polegacie na sile woli, opieracie się na tej
samej świadomości ego, która powoduje utratę poczucia równowagi emocjonalnej. To jest jak
wycieranie melasą nieporządku pozostałego po melasie.
Albo możecie nauczyć się kontrolować wasze Ego, starając się poznać i nawiązać kontakt ze
ŹRÓDŁEM waszego ISTNIENIA,
które nazywałem ‘Ojcem’.
Czytajcie Listy 7 i 8.

Nie jesteście osamotnieni. Poprzez konsekwentną modlitwę i medytację na koniec doznacie
kontaktu z TYM, co udowodni, że jest największym źródłem dobra i wygody na świecie.
Bez wątpienia wielu ludzi będzie chciało pytać czy Chrystus zatwierdza czy potępia kondomy.
Wibracyjna odpowiedź Chrystusa jest taka:
Żadna nowa, twórcza idea nigdy nie przychodzi z komórek ludzkiego mózgu. Ludzie, którzy
odkrywają albo tworzą coś nowego, otrzymują nową ideę od Uniwersalnego. Cokolwiek
przychodzi od Uniwersalnego może być stosowane z korzyścią dla tworzenia.
Wytworzenie kondomów było jednym z najbardziej kochających i wspaniałych darów i
błogosławieństw, jakie pojawiły się na ziemi zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz małżeńskich
związków. Przyniosły ulgę kobietom boleśnie obciążonym przez żądania natrętnych mężczyzn.
Stały się środkiem do pozbycia się przez niechciane dzieci biedy egzystencji bez kochania.
Niezliczona liczba dzieci mogła narodzić się w biedzie i wcześnie umrzeć. Wraz z pojawieniem
się Aids, kondom jest z pewnością środkiem ochrony partnera.
Jednak należy rozumieć, że istnieją aspekty egzystencji, gdzie MORALNOŚĆ powinna być
zachowana. List 9 stawia jasno czym jest PRAWDZIWA seksualna moralność, prawdziwy
DUCHOWY i błogosławiony seks, o którym Kościół nie wie nic.

