Chodzenie w miłości
CHODZENIE W MIŁOŚCI – STAWANIE SIĘ MIŁOŚCIĄ
Jak powiedziałem w moim ostatnim liście, ta seria notatek dla was będzie praktyczna i bliższa
ziemi, używając kolokwialnego języka, aby dotrzeć do was łatwiej.
Wiem, że jak tylko słyszycie wiadomość, dotyczącą ‘miłości’, reagujecie wzruszeniem ramion,
myśląc:
„Tak, to mówią oni wszyscy. Bardzo łatwo powiedzieć, że Chrystus wysłał wiadomość o Miłości
– ale powiedz nam coś nowego, coś rzeczywistego!”
Przede wszystkim chcę wam powiedzieć to:
Są dwa rodzaje miłości – oba kompletnie różne. Wyrastają z dwóch różnych wymiarów
istnienia.
Jedna jest Duchowa i nieosiągalna przez ludzką świadomość, dopóki idzie ona przez
specyficzne stany inicjalnego oczyszczania ego.
Druga miłość jest ludzka i nie ma nic wspólnego z Miłością Duchową. Kiedy dusza osoby
zaczyna uwalniać się od Ego, zaczyna wywierać wrażenie, wewnątrz świadomości tej osoby,
pilnej potrzeby pozbycia się barier, które oddzielają jedną osobę od drugiej i odczuwania
duchowego pokoju z innymi ludźmi. To jest zaawansowany stan duszy, która teraz spotka
osobistego Mistrza, który poprowadzi ją/jego poprzez różnorakie stany śmierci Ego.
Jeśli przeanalizujecie naturę ludzkiej miłości, zauważycie, że jest ona całkowicie oparta na
‘pożądaniu czegoś co da wam przyjemność’ – czy to jest nowa odzież, inne jedzenie, nowy
dom, bogatszy samochód, nowy partner.
Oto dlaczego ludzka miłość wyparowuje z czasem. Jeśli napotkacie mężczyznę lub kobietę,
którzy kontynuują głębokie dbanie o dobro współmałżonka po wielu, wielu latach razem,
możecie być pewni, że pewne aspekty kochanka wzniosły się do duchowych wymiarów i
zaabsorbowały zdolność do bezwarunkowej miłości z wyższego obszaru.
Jeśli natkniecie się na sposób myślenia: ‘Nie mogę dłużej cię kochać i chcę kogoś innego’,
rozpoznacie, że to Ludzka Miłość, zarządzana przez mówiące Ludzkie Ego a świadomość tej
osoby uniemożliwia powiedzenie czegoś innego, bo to jest poziom jej duchowej percepcji w
waszym świecie. Dlatego tacy ludzie nie powinni być osądzani w żaden sposób.
Teraz, jeśli macie ten aspekt swojej świadomości już w wymiarze duchowym, będziecie w
stanie odpowiedzieć cicho i cierpliwie partnerowi: „Widzę. Rozumiem co mówisz. Musisz robić
co czujesz, że powinieneś robić w takich okolicznościach. Idź w pokoju. Czy chciałbyś, żeby ci
pomóc w pakowaniu i zawołać taxi?”
Jeśli, z drugiej strony, takie twierdzenie jest wypowiadane do LUDZKIEJ świadomości,
rządzonej przez Ego, on/ona zacznie krzyczeć:
„Zawsze wiedziałam, że jesteś s.EEE . Nie chcę już nigdy widzieć twojej paskudnej twarzy E”
albo słowa przenoszące podobny komunikat gniewnego odrzucenia.

LUB
On/ona będzie wrzeszczeć: „Po tym wszystkim co dla ciebie zrobiłam. To jest sposób twojej
zapłaty?” LUB
On/ona będzie płakać i mówić: „Chyba nie wiesz co mówisz ( mimo iż on/ona powiedział
całkiem jasno, że wie co mówi) i przylgnie do nogi partnera podczas, gdy ten będzie ciągnął ją
aż do drzwi wyjściowych.
(Mówię wam, używam kolokwialnego języka, aby dotrzeć do was. Mój Rejestrator jest
zszokowany i nie wiedział co naprawdę chcę zrobić zanim rozpoczęliśmy ten artykuł.)
Myślę, że teraz zaczynacie rozumieć ‘język Ego’. Ponieważ rozpoznajecie: ‘JA CHCĘ’ albo ‘JA
NIE CHCĘ – WIĘC ODRZUCAM’.
OBA UCZUCIA SĄ DOSKONALE LEGALNE I UZASADNIONE ( według Prawa Uniwersalnego)
zakładając, że nie powodujecie cierpienia kogoś innego poprzez kradzież albo ucieczkę od
niego.
Jeśli czytaliście Listy 7 i 8, zrozumiecie dokładnie co rozumiem poprzez Miłość Ego i MIŁOŚĆ
DUCHOWĄ. Nauczycie się jak pokonywać Barierę Ego, aby nawiązać kontakt z duchowymi
wibracjami BEZWARUNKOWEJ MIŁOŚCI i aby uczynić możliwym dla siebie odczuwanie i
wyrażanie prawdziwej, duchowej, bezwarunkowej Miłości.
Jest to konieczne, jeśli zamierzacie Iść Drogą Chrystusa.

