Energia Świadomości
‘Utrzymujcie waszą Świadomość w całości, niepofragmentowaną.’
CHRYSTUS mówi:
„Jest bardzo ważne dla waszego zdrowia, relacji, sukcesu w życiu i szczęścia, żebyście w pełni
zrozumieli prawdziwą naturę Świadomości ( List 5 i 6 ) i waszej własnej unikalnej Świadomości.
Musicie w pełni uchwycić, że to, co MYŚLICIE – i CZUJECIE – i co ROBICIE jest ‘energią
świadomości’, która formuje całą materię waszego doświadczenia w życiu. Jest to siła kierująca
wszystkim, co wam się przydarza i co robicie. To jest podstawa, na której budujecie wasze
życie i rezerwuar siły, dającej rozmach waszemu codziennemu życiu. Jest to wszystkim, czym
jesteście poza waszą duszą, w obecnej chwili. To jest pełny zakres wszystkiego, czym możecie
być i co możecie robić w tej dokładnie chwili. Stan waszej świadomości ogranicza lub promuje
wasz dobrobyt. Dlatego, zawartość waszej świadomości, stopień waszej duchowej sprawności,
wglądu, percepcji, wierzeń, wiedzy, standardów zachowania, jakość rodzaju moralności,
stanowią wasze bogactwo, z którego budujecie wasze życie. Możecie budować tylko z tego,
czym jesteście w obecnej chwili. A to, co konstruujecie będzie budowane z elementów czy
cegiełek waszej świadomości – nic więcej.
Dlatego, jak odkryły to setki tysięcy ludzi na świecie – jeśli chcecie zmienić wasze życie,
musicie najpierw zmienić waszą świadomość.
(List 7 opisuje to bardzo jasno.)
Kiedy prowadzicie samochód, musicie być pewni ( jeśli jesteście roztropni), że każda część
samochodu jest w dobrym stanie. Każdy najmniejszy fakt, mający wpływ na bezproblemową
jazdę waszego samochodu musi być wzięty pod uwagę – akumulator naładowany a przewody
podłączone. Świece wyczyszczone i dostrojone, benzyna w zbiorniku, olej w misce olejowej i
tak dalej.
Dlatego, aby tworzyć szczęśliwe, udane życie, musicie codziennie wielce zatroszczyć się o
różne elementy i aspekty waszej świadomości.
Pamiętajcie i próbujcie praktykować niekrytykowanie i nie osądzanie, bo są destrukcyjne dla
innych i na koniec sami znajdziecie się w podobnej sytuacji. Próbujcie kontrolować wasz gniew,
szukając w umyśle powodu, dla którego cel waszego gniewu zachował się właśnie tak. To
rozładuje wasz gniew. Próbujcie znaleźć kochane cechy u każdego, kogo spotkacie lub
zobaczycie przez cały dzień, inaczej będziecie bezwiednie promieniować ofensywną energię
świadomości, która, odbierana przez innych, będzie ich zniechęcała.
Być może wszystkie te aspekty świadomości są już wam znane. Jednak teraz chcę wam
powiedzieć o niebezpieczeństwach pofragmentowania waszej świadomości.
Robicie to wtedy, kiedy mówicie czarne kłamstwo. Czarne kłamstwo jest straszliwą zniewagą
dla waszej własnej świadomości i dla świadomości waszego słuchacza. Możecie myśleć, że jest
ono bez konsekwencji, ale kiedy kłamiecie, wysyłacie strumień fałszywej świadomości, na
którym oczekujecie, że inni ludzie będą budować swoje odpowiedzi. Taki zaczep w waszej
świadomości, ponieważ wiecie, że skłamaliście, tworzy dziury w materiale waszej własnej
świadomości.

Kiedy w waszej świadomości są dziury, jest też luka w życiowej sile, jaką poświęcacie na
działanie i osiąganie celów i niweczenie w świadomości, która utrzymuje was w zdrowiu i
szczęściu. Nawet w waszej komunikacji powoduje to brak wibracji i pewności, którą ci, z całą i
zdrową materią świadomości, są w stanie udzielać innym, kiedy do nich mówią lub nawet
pozostawiają tylko komunikat głosowy.
Zdrowa świadomość jest tworzona wtedy, kiedy traktujecie innych jak sami chcielibyście być
traktowani. Dlatego wypełniajcie swoje obietnice lub przewidujcie, że niedotrzymanie obietnicy
nie spowoduje nadmiernej frustracji czy nieszczęścia lub trudności. Mówcie prawdę w taki
sposób, żeby wasz słuchacz nie czuł się obrażony. Miłość zawsze znajduje drogę.
Nie ‘fabrykujcie’ opowieści, które czynią was bohaterem/bohaterką albo ofiarą.
Nie wyolbrzymiajcie okoliczności w żaden sposób, ponieważ możecie odesłać inną osobę z
fałszem w jej umyśle. To może być bardziej szkodliwe dla niej, niż możecie to sobie wyobrazić.
Nigdy nie powodujcie potknięcia albo upadku innej osoby na jej codziennej ścieżce.
Niech wszystko co myślicie, mówicie i robicie będzie harmonijną całością, kierowaną w waszym
sercu i umyśle przez miłość i troskę o dobrobyt każdej innej osoby. W taki sposób tworzycie
podstawy pełnego, szczęśliwego życia dla siebie. Tworzycie typ świadomości, który można
łatwo dostroić do tego Boskiej Świadomości.
Wtedy zdarzają się cuda.
Jeśli brakuje wam sukcesu, sprawdźcie swoją świadomość. Dotrzymujecie słowa?”

