БОГ ЈЕ УНИВЕРЗАЛНА ЕНЕРГИЈА
Везивањем универзалне енергије у хармотичне везе настаје све оно што називамо
материјом. Уствари енергија заустављења до тачке видљивости је оно што зовемо материја.
Човек је моћни креатор и својом креацијом имитира свог творца. Не постоји циљ који не
можемо остварити.
Пошто смо ви, ја и сви остали једно, све што урадите се одржава на остале. чак и оно што
помислите. Ово значи да једна ваша негативна мисао неће срушити свет, али ће се свакако
одразити на људе у вашој околини. Али ако такве негативне мисли изговори Хитлер е онда
може и да сруши свет.
Љубав је енергија која повезује Универзум.
Ваше мисли су енергија и сходно томе група мисли усмерена у једном смеру има већу
снагу него једна мисао. Емоције су такође енергија, енергија је свуда и протеже се до краја
Универзума. Ви сте такође енергија и то она која има вибрацију тачно одређене
фреквенције. У човеку има много више него што он може да види физичким погледом.
Човек има сопствено енергетско поље које га окружује, оно превазилази величину физичког
тела и креће се свуда са њим.
Због тога када напустите физичко тело ви само мењате средину и појављујете се негде
другде. Енергија која вас сачињава никада не може бити уништена или изгубљена. Потпуно
исто се односи и на мисли које шаљете у спољну средину. Оне су такође форма енергије и
због тога су трајне. Када вас мисли напусте, не могу се ничим избрисати, оне и даље негде
постоје као мисли.
Енергија вибрира на различитим фреквенцијама. Фреквенција је брзина вибрације.
Енергија која споро вибрира има нижу фреквенцију и она се види као нешто чврсто, као
материја. Материја је уствари енергија успорена до тачке видиљивости.
Енергија која брзо вибрира има вишу фреквенцију. Овакву врсту енергије не можете
видети, она није материја, није чврста. Жива бића имају вишу фреквенцију од неживе
материје, то значи да ваш комшија вибрира на вишим фрекфенцијама него ваш радни сто.
Енергија највише фреквенције се назива љубав. Љубав је универзална енергија.
Разне димензије космоса, паралерног свемира разликују се по фрекфенцији енергије која
их сачињава Свака димензија има своју одговаралућу вибрацију тако и наш материјални
свет има своју одговарајућу вибрацију. У овој материјалној димензији однос између узрока и
последица је изражен кашњењем. Узрок и последица је однос који нам показује шта се
дешава кад се енергија покреће. Мисли су енергија која изазива последице. У материјалној
димензији ове последице касне. Имамо прво узрок а затим стижу последице а између њих
се налази узрочно-последична веза. У вишим димензијама, односно палерним свемирима
овај ефекат кашњења је све мање изражен и оно што помислите дешава се одмах. У овом
нашем материјалном свету Бог је ствприо заштитни механизам који се зове кашњење зато
што људи не контролишу своје мисли.
Склони смо да кривимо Бога за све болести које нас снађу. То је само због нашег незнања
јер незнамо да енергија путује кроз људско тело системом енергетских тачки које су
назване чакрама. Енергија делује кроз ове чакре и делује на физичко у зависности како је
усмеравате. Емоције и енергије страха могу да зауставе или изобличе овај енергетски ток и
то ће се свакако одразити на вашем физичком телу, разболећете се и бићете сами криви за
своје здравље јер вам је Бог дао слободу избора а ви сте изабрали баш те негативне
емоције и подпали сте под њихов утицај. Све што радите, рачунајући и размишљање, има
ефекат на вашу енергију.
Узрок и последица значе да свака акција изазива одговарајућу реакцију. Свака акција коју
произведете захтева одређену енергију, а ова енергија мора да оде негде. Другачије
речено, ова енергија не може да буде уништена него само преусмерена. Свака акција, мисао
или емоција имају тенденцију да нешто покрену. То је узрок а негде мора да постоји и
последица. Закон узрока и последице подразумева да сте одговорни за све што долази од

вас укључујући ваше мисли и осећања.
Мисли су узрок и оне увек изазивају одговарајуће последице. Зато постоји ефекат
кашњења у материјалном свету јер мисао се преображава у материју. Много је лакше да
видите последице физичке акције јер нема ефекта кашњења. Сечете секиром стабло дрвета
и одмах видите како оно пада. Када пошаљете неку негативну или позитивну мисао не
видите одмах ефекат, јер ефекат се може видети после пар дана, месеци или година, али
увек дође, никада се не деси да нема одговор на ту вашу мисао која је преточена у
изговорену реч или написану на папиру. Да закључимо да свака акција има једнаку, а
супротну реакцију. Ефекат реакције садржи потпуно једнаку количину енергије али из
супротног смера. Врло просто речено-што год шаљете то вам се враћа.
Ако делујете на енергију са којом дођете у контакт, постоји систем који је враћа у
првобитни облик-то је карма. Карма нема ништа са моралом. Она није добра или зла-она
само уравнотежава енергију. Физички карму искусите кад год вам се нешто врати што сте
послали а ви то не схватите да сте ви узрок него тумачите као судбина. Није то судбина, ако
је судбина ви сте је створили својим негативним или позитивним мислима. За сваку акцију
постоји једнака реакција из супротног смера. Ако шаљете љубав онда ће она и стићи од
некога, ако шаљете мржњу, мржњу ћете и добити. Често на последице чекамо извесни
период времена.
Замислите какав би хаос настао без ефекта кашњења. Сетите се само ваших снова и како
су они хаотични. У вишим димензијама је однос између узрока и последица много
директнији. У астралном нивоу где одлазите у сновима, када нешто помислите то се одмах
појави. У сновима нема ефекат кашњења то сте вероватно и сами приметили.
Када физичко тело умре, човек настаља да живи зато што живот не зависи од физичког
тела. После смрти човек остаје потуно исти. Наравно исти-исти у односу на стање свести,
али се ослобађа ограничења физичког тела. Додуше и даље је ограничен фрекфенцијом
енергије који је достигла његова свест. Ако је вибрација свести ниска човек ће се наћи на
нижим нивоима астралног плана. Нижи ниво свести значи одсуство контроле физичких
импулса, што може изазвати акције као што су крађа или убиство. Збрка емоција такође
одржава низак ниво свести и садржи велику количину бола.
Нижи астрални ниво је базиран на оваквим емоцијама, тако да то није најбоље место где
би смо се одморили после живота на земљи. Тамо вам се чини као да имате стално ноћне
кошмаре. То је место које већина људи назива-Пакао. Ако је човекова свест више вибрације
он иде на место које има исту такву вибрацију. Тамо налази мир и то онда може да се зове
како би већина људи рекла. Рај.
Разлог зашто се појављујемо у физичком свету је да искусимо и учимо. Процес учења вам
омогућава да избистрите мисли и очистите емоционалну енергију вашег бића. Ово подиже
вашу вибрацију и омогућава вам да напредујете кроз више димензије.
Која је сврха живота на Земљи. Ваш главни задатак је да се придружите свеобухватној
енергетској сили коју ја зовем Бог. Да ли верујете у Бога или не, није битно. Он је
интелигентни енергетски извор, Творац који ствара и прожима све. То је сврха живота
придружите се Богу.
Сада се поставља друго питање, на земљи сте рођени свакако са неким разлогом. Физичко
тело и физичке околности су вам дате да можете да урадите нешто физичко. То би могло да
буде чисто преживљавање што нажалост огромна већина и чини и после мора поново да се
враћа у нови циклус и поново и поново све док најзад не доживи просветљење. А уместо
преживљавања један јако мали број људи већ у овом циклусу уместо пуког преживљавања
у гомилању материјалних добара, они су доживели просветљење. Просветљење је да чујете
своју душу, да јој омогућите њеној светлости да засија тако што ћете пронаћи у себи Бога а
игнорисаћете те сва материјална добра овога света.
Лични развој је пут који вас води кроз физички свет. Личним развитком прочишћавате
енергију од које се састојите. То подиже вашу вибрацију и помаже вам у кретању кроз
физички ниво. лични развој се заснива на животу, искуству и учењу из искуства. Он је сврха
вашег живота, спајање са извором је сврха живота уопште.

