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Едно добро е по-силно от сто злини
Мислите, чувствата и действията ви проявяват като човешки същества. Те са
взаимосвързани и трябва да бъдат съзнателно канализирани в Доброто. Ако имате лоши
мисли, те ще породят съответните лоши чувства и действия. И лошите чувства могат да
породят неправилни мисли и действия. Ако сте си позволили отрицателни мисли и
чувства и сте на прага на действията, дишайте дълбоко, правете изморителни
физически упражнения, нахранете се обилно, разлиствайте цветно списание –
употребете цялата си воля, за да спрете действията си.
Достатъчни са поразиите, които сте нанесли с негативните си мисли и чувства в
по-фините зони, за да продължите и във физическия свят. Процесите стават
необратими. Представете си, че в гневно състояние ударите някой човек смъртоносно –
последствията са много лоши. „Бях ядосан!” не е оправдание. Ти затова си човек, за да
можеш да контролираш своите мисли, чувства и действия.
Злото в света има своя смисъл. То е изиграло голяма роля във формирането на
човека, защото го е накарало да осъзнае Доброто.
Когато осъзнае Доброто, човек започва да разсъждава за обстоятелствата и
събитията. Той вече винаги ги осмисля като добро или като зло. Така във всеки един
момент от своя живот може да стои съзнателно в Доброто.
Противоборството между добро и зло ви е позволило да се развивате. Да бъдеш
осъзнато в Доброто е доста трудно, но това носи голям житейски и еволюционен
резултат.
Не се борете със злото, то е много силно и може да ви унищожи – заобикаляйте
го и не се допирайте до него. Този е методът. Когато не бъде подхранвано, злото се
обезсилва.
Една Добрина е много по-силна от сто злини. Ако ще правите Добро на някого,
не го правете, за да получите благодарност или за да стане достояние на повече хора.
Тогава то вече не е Добро – то гони егоистични цели и резултатът е отрицателен.
Вие имате много правилна поговорка: „Направи Добро, пък го хвърли на пътя!”
Доброто само по себе си вече е задвижена енергия, която работи в света.
След като направите някому Добро, идете си и не се интересувайте повече.
Направили сте каквото трябва. Оттам нататък Доброто само се грижи за себе си. И тъй
като всичко е бумеранг, Доброто се връща при вас в незнаен час, от незнайно място,
когато имате нужда от помощ.
Когато смятате, че някой ви е задължен, защото някога сте му направили услуга,
вие вече обезсилвате Доброто. Не е задължително Доброто да се върне при вас чрез
хората, на които вие сте помогнали. То може да дойде от човек, когото не сте срещали в
живота си. Това е добрата енергия, която сте отключили и тя задължително ще се върне
при вас, когато сте в нужда или в изпитание.
Благодарете, че в даден момент Съдбата ви е поставила в позиция, чрез която сте
могли да сторите Добро някому, който се е нуждаел от него.
В живота вашите съдби и енергии са много сложно преплетени, но не хаотично.
Вие в триизмерното си съществуване не сте в състояние да проследите сложността на
взаимовръзките ви със съдбите на останалите хора, нито да узнаете как сте свързани с
другите измерения.

Сегашното земно време е велико именно затова, защото започват да се отварят
отново вашите възможности и от здрача вие се придвижвате към Светлината.
Доброто може да не е физическо действие. То може да е молитва за някого,
който има нужда от подкрепа. Много пъти не сте в състояние да помогнете с конкретна
услуга, със средства или с физическо присъствие. Тогава се помолете за този човек,
който ви се е оплаквал или ви е помолил за нещо, да получи необходимата помощ чрез
други хора. С молитвата си вие създавате движение на енергии, които организират
необходимите обстоятелства човекът да получи помощта. После не отивайте да му
кажете, че сте се помолили за него. Ако след време научите, че е получил помощ,
кажете в себе си: „Благодаря ти, Боже, че си чул моята молитва!” и бъдете
удовлетворени и радостни. Така ще осъзнаете силата на молитвата и ще я ползвате
всеки ден.
Молитвата ви трябва да обхваща и нуждите на Цялото, защото вие сте част от
него. Когато Цялото е добре, и вие ще сте добре. Още има много хора, които са
убедени, че могат да постигнат Доброто самостоятелно за себе си. Те за известно време
ще живеят с измамата на непоклатимото си благоденствие. Временното материално
благополучие е една от най-големите заблуди на егоистите и на бруталните
материалисти.
Може ли в твоя дом да има мир и благополучие, ако страната ти е във война и
разрушение?! Естествено е, че не може. Това важи и в глобален аспект. Ако Земята
загива от екологична катастрофа, как би могла да оцелее твоята разкошна градина?!
Това е елементарно, но акцентираме на него, тъй като доста хора още не се замислят за
тази взаимовръзка.
Докато по-голямата част от земните хора не вложат в мисленето си загриженост
за цялата Планета, Земята ще се гърчи в бедствия. Вашите положителни мисли и
Любовта ви към Земята са магическите жестове, които могат да спрат бедствията.
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Ей тъй, заради самото добро
Откакто сме се включили в плана за спасението на Земята, ние изучаваме
вашите мисли, чувства и реакции, вашите нужди, както и изкривяванията, които са
резултат от затварянето на десетте спирали на ДНК.
Това, което установяваме, е, че сте много уязвими и физически, и психически.
Загубили сте защитните бариери, които сте притежавали. Това донася много болести.
Повечето хора са склонни да разрешават проблемите си чрез конфликт вместо с
добронамереност и разбирателство. Вие живеете в свят, изпълнен с конфронтация.
Винаги сте готови да влизате в разпри и дори в бой. Не вярвате, че някой може да ви
направи услуга, без да очаква такава от вас – ей тъй, заради Доброто. Но има и такива
хора, които правят Добро, заради самото него. Но като не вярвате в добрите намерения
на хората, вие непрекъснато се съмнявате в тях и търсите задни мисли.
Когато някой насочи добра енергия към вас без корист, вашето съмнение в
добронамереността прегражда пътя на тези енергии, измества посоката им и те или не
идват до вас, или само частично ви достигат.
Разбира се, това е ваша загуба. Който е излъчил добрата енергия, той никога не
губи – той винаги печели, независимо че тази добра енергия не е достигнала
предназначението си. Тя не изчезва, остава в пространството и му донася Добро.
Когато някой ви прави услуга или се държи по мил начин с вас, ако вие
приемете без съмнение това поведение, енергиите придобиват светлина и ви помагат,
независимо че човекът може да е имал користни цели. Ако се съмнявате в добрите
намерения на някого, кажете му мислено: „Ти си добър, защото Бог те създаде.
Благодаря ти за услугата!” Така ще обезсилите неговите користни цели.
Когато вие правите някому услуга, не го карайте да се чувства задължен. В
противен случай между него и вас се създава енергийно напрежение, което рано или
късно ще прерасне в конфликт. Когато някой ви прави добро, приемете го, без да се
чувствате задължени. Благодарете на Бога, че се е проявил чрез този човек.
Даването и приемането на Добро е непрекъснат двустранен процес. Не може
само да получавате или само да давате. Трябва да има известно равновесие. Ще давате
на онзи, който се нуждае. Не е задължително да връщате на човека, който е дал на вас.
И когато давате, и когато получавате, ще благодарите. Няма да си спомняте, че сте дали
и този човек ви е задължен – в противен случай актът на даването се обезсилва; нито
ще мислите, че сте задължени някому, който е дал на вас. Всички мисли и действия
остават регистрирани и техните енергии продължават да съществуват винаги. Така вие
сте включени в един постоянен енергиен обмен помежду си и съставяте своята
енергийна среда.
Когато не можете да превъзмогнете гнева и обидата, създавате негативен
енергиен фон, който ви прави постоянно потиснати и действа зле на хората, с които
работите или живеете.
Отново ще подчертаем, че сте отговорни за мислите, за чувствата и действията
си. С тях вие участвате в общия енергиен обмен. Ако излъчвате положителни мисли и
чувства, допринасяте за подобряването на микроклимата около себе си, в страната си и
на Планетата.
Това не са празни приказки. Това е много сериозно – всеки отговаря за всичко в
своя живот.

