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Przede wszystkim, powinieneś sobie uświadomić, że modlitwa jest telepatyczna. Innymi słowy, modlitwa jest
koncentracją myśli która sprawia że twój umysł kontaktuje się z obiektem twojej modlitwy. To nie to samo
co
medytacja. Główna różnica pomiędzy modlitwą a medytacjąt to to, że modlitwa jest nastawiona na efekt,
podczas gdy celem medytacji może być czyste zrozumienie lub radość kontaktu. Również, medytacja może
być
nieukierunkowana, modlitwa nigdy taka nie jest.
W modlitwie staramy się zrobić coś lub osiągnąć coś, albo dla siebie albo dla innych. Modlimy się o efekt,
umysłowo, duchowo, emocjonalnie lub fizycznie. Jeżeli wymagany jest efekt, musi być wymagana energia i
cała
modlitwa wymaga przepływu energii, albo w kierunku albo od tego który się modli.
Najczęśniej, modlitwa jest kierowana to jakiejś duchowej istoty, jakkolwiek, jednostka postrzega tą istotę. To
naturalne i właściwe, ale niestety wielu ludzi to zniechęca, ponieważ ich modlitwy są pozornie
niewysłuchane.
Oczywiście może to brać się po części z tego że mają kompleksy lub przekonania które chronią ich od
nawiązywania kontaktu, ale głównym powodem jest to że nie modlą się o właściwą rzecz.
Nie sugeruję że modlą się o rzeczy których nie potrzebują albo o coś co jest sprzeczne z wolą duchowej
istoty. Problem w tym, że prosili tą istotę o zrobienie czegoś, co nie leży w naturze tej istoty.
W modlitwie znanej jako "Modlitwa Pańska" z Biblii Chrześcijan, Jezus twierdzi że powinniśmy prosić o
energię ("nasz chleb powszedni"), oczyszczenie (przebaczenie), oraz przewodnictwo. Trochę dalej w
rozdziale
Lukasz (11), Jezus wygłasza słynne stwiedzenie "Proście a będzie wam dane...". Zostało to zrozumiane, tak
że możemy prosić Boga o cokolwiek co lubimy lub chcemy mieć, chociaż w praktyce to tak nie działa. Powód
jest
wyjaśniony zaledwie kilka linijek dalej. To co będzie dane, to Duch Święty. Innymi słowy, energia, pomysły,
inspiracja. To samo znajdujemy w Starym Testamencie, w Sufi, Hindu, w pismach chińskich, jak w również w
hawajskich - mianowicie, to co otrzymujemy z góry to mądrość i siła do działania. Ale to my, musimy podjąć
to działanie.
To przenosi nas do faktu, że właściwie są tylko dwa typy modlitwy: pionowy i poziomy. W pionowej
modlitwie, mam na myśli to że jest kierowana do Boga lub Wyższego Ja lub do innej istoty duchowej. Z tego
typu modlitwy
możemy tylko czerpać inspirację, wiedzę, zrozumienie, energię. Przypatrz się uważnie, przewodnictwo które
możemy dostać jest w formie idei, inspiracji. Nie dostajemy właściwie przewodnictwa któro mówi nam
dokładnie co mamy robić i jak to robić. Ten rodzaj przewodnictwa sugeruje podejmowanie decyzji, i to jest
nasz jedyny przywilej.
Pozioma modlitwa jest skierowana na nasze codzienne życie, albo do uzdrawiania i pomagania nam samym
albo innym, albo do zmiany przyszłości. Ten rodzaj modlitwy jest spełniany przez nas, a jego skuteczność
jest
zdeterminowana naszymi przekonaniami i ilością energii jaką w to wkładamy. Każdy z nas kreuje własną
rzeczywistość, okoliczności w których się znajdujemy i poprzez właściwie rozumianą modlitwę możemy
zmienić te
okoliczności. Ale to jednostka jest tym, kto zmienia te okoliczności, nie Bóg i nie Wyższe Ja. Od nich możemy
tylko dostać narzędzia, ale nie będą one za nas pracowały.
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