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Pęknięcie waszej planety 
Przyszedłem teraz mówić nie piękne pasaże duchowego zachęcania, pobudzające duchową 
tęsknotę, ale dotrzeć do waszego codziennego życia w waszym własnym kolokwialnym języku, 
żeby rzucić ŚWIATŁO na to, co ludzie czynią codziennie sobie – swoim ciałom, życiu, relacjom i 
generalnie planecie. 

To są wasze myśli – prowadzące do słów – prowadzące do czynów, którymi jestem szczególnie 
zaniepokojony w tym czasie. 

Ludzie wszystkich ras i kultur – słuchajcie mnie! 

Większość myślących ludzi zdaje sobie sprawę, że cała wasza naukowa technologia i szeroko 
zakrojona industrializacja zabija powoli waszą planetę. 

Wy to rozpoznajecie. 

Jednak kiedy obudzicie się na jeszcze bardziej niezwykle ważne i przekonujące zdawanie sobie 
sprawy, że myśli waszego ego, słowa, działania są równie destrukcyjne dla waszej planety, 
ponieważ są formami energii świadomości – a formy energii świadomości są precyzyjnie tym, z 
czego wasz świat jest tworzony – formy energii świadomości. 

Wasz cały świat jest niczym więcej tylko gigantyczną formą energii świadomości, 
skomponowaną z miliardów indywidualnych form świadomości, powstałych i bazujących na 
Próżni Uniwersalnej Świadomości, którą nazywacie ‘Bogiem’, a która to gigantyczna forma 
ewoluowała z oczywistej nicości do jej obecnego stanu poprzez proces waszych własnych 
życzeń i pragnień. 

Dlatego musicie spróbować zrozumieć, że kiedy codziennie nalewacie świadomości ego za 
pośrednictwem waszych myśli, słów i czynów do waszego świata, wysyłacie formy 
świadomości, które są całkowicie sprzeczne z Prawami UNIWERALNEJ ŚWAIDOMOŚCI. 

Pomagacie miliardom innych, podobnie myślących ludzi tworzyć destrukcyjną siłę w 
bezpośrednim konflikcie z waszym ŹRÓDŁEM ISTNIENIA, UNIWERSALNĄ ŚWIADOMOŚCIĄ, 
która umacnia i podtrzymuje całą egzystencję.  

Nieuniknione pęknięcia waszej planety mają miejsce a ludzie doświadczają cyklonów, trzęsień 
ziemi, powodzi i burz  śnieżnych – które WSZYSTKIE są fizyczną manifestacją łamania 
UNIWERSALNEGO PRAWA, które jest UNIWERSALNĄ MIŁOŚCIĄ, rządzącą waszym 
światem. 

Czy to oznacza, że miłość ‘boga’ została wycofana ze świata? 

Nie! Nie ma takiej rzeczy jak ‘kara boska’ – ponieważ taki zindywidualizowany ‘po ludzku 
myślący’ bóg nie istnieje. To jest mit, który powinien być wymazany z ludzkich głów. 

Lecz wasza planeta i wy sami zostaliście zindywidualizowani z UNIWERSALNEJ 
ŚWIADOMOŚCI, która SAMA jest Prawem, które stale powtarzałem, będąc na ziemi – PRAWO 
WIARY w dobro i zło. PRAWO PRZEKONANIA. 

W cokolwiek naprawdę wierzycie – dobre, złe lub obojętne ukaże się ostatecznie w waszym 
życiu. 



Dlatego uważajcie i używajcie wiedzy z tej witryny internetowej, aby uwolnić się od najbardziej 
destrukcyjnej świadomości tego świata – świadomości ego. 

Nie pomoże wam chodzenie do kościoła. Niedzielny kult was nie uwolni.  

Waszą jedyną nadzieją na otrząśnięcie się z ego i destrukcyjnej świadomości świata jest 
podążanie DROGĄ CHRYSTUSA. 

Droga Chrystusa jest DROGĄ, którą ja osobiście podążałem i według niej żyłem po pełnym 
oświeceniu na pustyni – oświeceniu, które umożliwiło mi powrót do Nazaretu i rozpoczęcie 
nowego życia, charakteryzującego się uzdrawianiem, nauczaniem i kontrolą pierwiastków. 
Ponieważ moje nauczanie było w bezpośredniej opozycji do Żydowskiego nauczania o zemście 
i mściwym Jehowie, na koniec zostałem ukrzyżowany. Każde inne wyjaśnienie mojego 
ukrzyżowania jest nieautentyczne i całkowicie nieprawdziwe. 

Przed moimi sześcioma tygodniami na pustyni w Palestynie byłem bezczynnym leniuchem. Po 
oświeceniu byłem jedynym posiadaczem sekretów tworzenia i kreatywności.  

Moje oświecenie jest w pełni wyjaśnione w Liście 1 a moja pełna transcendentna percepcja 
prawdy o egzystencji jako takiej jest przedstawiona w moich Listach. 

Są one oferowane za darmo tym wszystkim, którzy mają wolę i odwagę IŚĆ moją DROGĄ 
CHRYSTUSA, prowadzącą ostatecznie do oświecenie, wolności od ego i wejścia do Królestwa 
Niebieskiego.  

Oświecenie może przyjść na wiele sposobów – może przyjść jako oszałamiające przeżycie 
umysłowe, które natychmiast transformuje waszą percepcję waszego ŹRÓDŁA ISTNIENIA i 
wasze poprzednie intelektualne rozumienie świata. Prawdziwe oświecenie jest napływem 
Boskiej Świadomości do waszej ludzkiej świadomości, którego nigdy nie stracicie i który na 
stałe transformuje wasze nastawienie do waszego Stwórcy i generalnie waszego życia.  

Albo – poprzez uporczywe studiowanie moich listów, małe chwile nadzwyczajnego wglądu, 
krótki czas oświetlenia snopami ŚWIATŁA wejdą do waszego umysłu, który przeorientuje 
wasze wewnętrzne widzenie – albo wyczyści soczewki, przez które oglądacie świat i oceniacie 
zasadność wszystkich jego ocen i wierzeń. 

Stopniowo, porzucicie iluzje, które poprzednio zaślepiały was i odnajdziecie siebie, 
uzyskujących panowanie  nad umysłem i działaniami, prowadzące do  pełni waszego 
indywidualnego istnienia.  

Podążanie DROGĄ CHRYSTUSA – jak to określone jest w moich LISTACH – jest trwałą pracą, 
prowadząca bezpośrednio do wolności od niepokoju i pragnień. 

Podczas ich czytania znajdziecie w nich zarówno moją Obecność jak i moją Miłość. 



Tworzenie wspaniałego życia 

‘Twórzcie piękne życie, wspaniały seks.’ 

CHRYSTUS MÓWI: 

„Przyszedłem ponownie mówić kolokwialnie o waszym życiu i sposobie w jaki podchodzicie do 
życia codziennego. Wstajecie rano i nie macie absolutnie żadnego pojęcia o tym co was czeka. 
Zanurzacie się w rutynę i mówicie zdania i słowa bez zastanowienia nad ich wpływem na wasze 
środowisko lub co mogą uczynić waszym słuchaczom albo  co gromadzicie dla siebie w 
przyszłości. 

Wierzycie, że macie swoje życie pod kontrolą, ale faktycznie działacie nierozważnie i w 
całkowitej ignorancji tego co tworzycie, minuta po minucie, dla siebie.  

Co równie ważne, nosicie emocjonalny ciężar, który ani ilość interesujących zdarzeń ani 
ekscytujące doświadczenia nie mogą wytrzeć z waszego serca i świadomości. Wszędzie gdzie 
pójdziecie ten emocjonalny ciężar obniża wasze częstotliwości wibracji świadomości i porusza 
się w dół do waszego systemu nerwowego a potem do waszych fizycznych komórek, redukując 
w nich siłę życia i sposób funkcjonowania – włączając ich zdolność do regeneracji.   

Kiedy napotykacie opór, wasze ludzkie ego staje najeżone w samoobronie.  Zadaniem waszego 
Ego jako ‘Opiekuna waszej Indywidualności’ jest zapewnienie wam przeżycia. Dlatego skacze 
ono w waszej obronie i czujecie, że opór w jakiejkolwiek formie jest nie do przyjęcia i nie 
powinien się pojawić.  

Jako rezultat wasze umysły stają się wzburzone, urażone i rozgorączkowane a wy chcecie 
oddać ciosy, aby sprawić, że opozycja odejdzie, czy jest to sprawiedliwe czy nie.  

To jest coś co ludzie muszą zrozumieć o Ego – jemu brakuje wglądu, obiektywności i 
spontanicznego poczucia sprawiedliwości. 

Kiedy jesteście kontrolowani przez impulsy Ego, wibracje  świadomości emitowane w tym 
czasie są tak niezrównoważone, tak pozbawione zdrowego rozsądku, że negatywnie 
oddziaływają na ludzi wokół i tworzą odbitkę świadomości z taką ilością dysharmonii, że 
zaczynają wpływać na wasze przyszłe doświadczenia, działania i sytuacje. 

Jest niezwykle ważne dla waszej przyszłej pomyślności i życia, żebyście przebudzili się do 
faktu, iż nie jesteście ofiarami waszych okoliczności i przeżyć w waszym życiu – ale ich 
TWÓRCĄ. 

Na przykład, jeśli w czasie dnia rozpoczniecie awanturę albo zażartą dyskusję z kolegą z pracy 
albo kierownikiem, kiedy wrócicie z pracy do domu, do waszych najbliższych, możecie być stale 
pod kontrolą waszego urażonego Ego. Jeśli tak, nie mówicie dłużej spośród ciszy waszej 
prawdy lub duchowych wartości jakie możecie posiadać – bo one teraz są odbarwione i 
zniekształcone przez niekontrolowane emocje, jakie wytworzyliście dla siebie wcześniej tego 
dnia w pracy. 

Podobnie, rankiem możesz wychodzić z domu ( który powinien być miejscem gzie wasz duch 
jest odnawiany i wasze serce nabiera ciepła) , ale przechodzisz przez frontowe drzwi spowity 
niepokojem gderliwych reakcji pomiędzy tobą a twoim partnerem, jakie wystąpiły wczesnym 
rankiem. 



Być może mieliście kłótnię ze swoim partnerem z powodu tej czy innej pretensji i próbowaliście 
uzdrowić to poprzez seks tylko po to, aby zauważyć, że gdy podczas seksu wydawało się, że 
znowu zbliżyliście się emocjonalnie, to w rzeczywistości nie satysfakcjonuje i nie uzdrowiło to 
starej urazy. Musicie zrozumieć, że kiedy uprawiacie seks bez zabezpieczeń, wymieniacie nie 
tylko płyny waszych ciał, ale również świadomość. 

Świadomość wielu ludzi jest stale tak bierna i nawet wroga wobec rodzaju ludzkiego i życia w 
ogóle, że nie tylko redukuje fizyczne zdrowie jednostki, ale negatywnie wpływa na dobre 
samopoczucie fizyczne i emocjonalne partnera. 

Kiedy po raniącej kłótni uprawiacie seks, aby zatuszować spór, wtedy jesteście zainfekowani 
świadomością złych odczuć waszego partnera. Całkowicie bezwiednie przyjmujecie je do siebie 
jak własne. 

Wyjaśniam wam dokładnie jak wasz ziemski świat (który nazywacie solidnym), ale jest w 
rzeczywistości energią ŚWIADOMOŚCI – jest ukształtowany z form świadomości złych 
humorów– albo tych z miłości i dobrego humoru – wpływając na wasze zdrowie i czynienie w 
życiu dobra albo zła. Jakąkolwiek formę świadomości nie wytworzycie, zostawiacie waszą 
energię odciśniętą na wszystkim co spotykacieT włączając wasz samochód, komputer i 
cokolwiek używacie w czasie dnia. 

„Jak to możliwe?”  - prawdopodobnie pytacie. 

Ponieważ cały wszechświat ze wszystkimi swoimi galaktykami jest tylko ŚWIADOMOŚCIĄ – 
MIŁOŚCIĄ/INTELIGENCJĄ  w swojej najwyższej formie, pracującą poprzez wewnętrzne akcje 
elektromagnetyzmu. 

ELEKTROMAGNETYZM jest w rzeczywistości ‘surowcem’ dla siły ludzkiego umysłu i 
emocjonalnych impulsów – jak to widać w obszarze ziemskiego życia. 

Czytajcie Listy 5 & 6 dopóki nie zrozumiecie w pełni, że nic nie jest solidne. Wszystko co 
widzicie, czujecie, czego dotykacie jest w rzeczywistości IMPULSAMI ŚWIADOMOŚCI 
uczynionymi widzialnymi poprzez wzajemne oddziaływanie elektromagnetyzmu.  

Kiedy w pełni to zrozumiecie i ujrzycie prawdziwą pozycję, jaką zajmujecie w tworzeniu  
dobrego albo złego stanu zdrowia, szczęścia albo nieszczęścia DLA SIEBIE I INNYCH LUDZI – 
możecie wtedy przekonać się, że jedyna sensowna droga na przód to T 

PÓJŚĆ DROGĄ CHRYSTUSA TT DROGĄ BEZWARUNKOWEJ MIŁOŚCI. 

Jak możecie zacząć zmieniać wasze normalne wzorce myślowe i opanować nieposłuszne 
emocje? 

Możecie zrobić to, wyrażając siłę woli. Kiedy jednak polegacie na sile woli, opieracie się na tej 
samej świadomości ego, która powoduje utratę poczucia równowagi emocjonalnej. To jest jak 
wycieranie melasą  nieporządku pozostałego po melasie.  

Albo możecie nauczyć się kontrolować wasze Ego, starając się poznać  i nawiązać kontakt ze 
ŹRÓDŁEM waszego ISTNIENIA, 

które nazywałem ‘Ojcem’. 

Czytajcie Listy 7 i 8.  



Nie jesteście osamotnieni. Poprzez konsekwentną modlitwę i medytację na koniec doznacie 
kontaktu z TYM, co udowodni, że jest największym źródłem dobra i wygody na świecie. 

Bez wątpienia wielu ludzi będzie chciało pytać czy Chrystus zatwierdza czy potępia kondomy. 
Wibracyjna odpowiedź Chrystusa jest taka: 

Żadna nowa, twórcza idea nigdy nie przychodzi z komórek ludzkiego mózgu. Ludzie, którzy 
odkrywają albo tworzą coś nowego, otrzymują nową ideę od Uniwersalnego. Cokolwiek 
przychodzi od Uniwersalnego może być stosowane z korzyścią dla tworzenia. 

Wytworzenie kondomów było jednym z najbardziej kochających i wspaniałych darów i 
błogosławieństw, jakie pojawiły się na ziemi zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz małżeńskich 
związków. Przyniosły ulgę kobietom boleśnie obciążonym przez żądania natrętnych mężczyzn. 
Stały się środkiem do pozbycia się przez niechciane dzieci biedy egzystencji bez kochania. 
Niezliczona liczba dzieci mogła narodzić się w biedzie i wcześnie umrzeć. Wraz z pojawieniem 
się Aids, kondom jest z pewnością środkiem ochrony partnera.  

Jednak należy rozumieć, że istnieją aspekty egzystencji, gdzie MORALNOŚĆ powinna być 
zachowana. List 9 stawia jasno czym jest PRAWDZIWA seksualna moralność, prawdziwy 
DUCHOWY i błogosławiony seks, o którym Kościół nie wie nic.  



Czy Bóg naprawdę istnieje? 

Wróciłem, żeby mówić do was w kolokwialnym języku i zaadresować różne problemy, z którymi 
borykają się ludzie będąc na ziemi. 

Robię to poprzez umysł mojego Rejestratora, ponieważ ci, którzy szczerze przyjmują PRAWDĘ, 
zawartą w tych Listach i którzy próbują prowadzić swoje codzienne życie według tego 
głębokiego zrozumienia sekretów tworzenia, odnajdą na koniec uwolnienie od poprzednich 
ciężarów. 

Odkryją z radością, że rodzaj ludzki nie został zrodzony, aby być ofiarą okoliczności. Odnajdą 
rzeczywisty, niezawodny ‘ŚRODEK’ pokonywania trudności i niepowodzeń z wewnętrzną siłą a 
nawet poczuciem szczęścia. 

Co to za ‘ŚRODEK’? 

To ŹRÓDŁO całego ISTNIENIA – nie typ Boga Jehowy opisany w Biblii, ale UNIWERSALNE 
ŚWIATŁO ISTNIENIA, którego doświadczają prawdziwi mistycy. Wraz z upływem czasu, ludzie 
pragnący zagłębić się w duchową PRAWDĘ (nie religię) odkryją, że mają naturalne zdolności 
do mistycyzmu. Kiedy to się stanie, ludzie tacy nie będą dłużej pytać: 

‘Czy Bóg naprawdę istnieje?’ 

ale będą wiedzieć ponad wszelką wątpliwość, że istnieje wspaniała, mocna, uniwersalna 
PIERWSZA PRZYCZYNA czyli UNIWERALNE ŻRÓDŁO ISTNIENIA, z którego wszystkie 
rzeczy wzięły indywidualną formę, w którego wspaniałej ENERGII ŚWIADOMOŚCI pozostają i 
są podtrzymywane wszystkie żywe i nieożywione rzeczy w czasie przebywania na ziemi T i 
zawsze potem.  

Czy możesz pojąć jak cudownie budujące i przepięknie ekscytujące jest odkrycie, że w 
rzeczywistości nie jesteście obciążoną duszą, ofiarą okoliczności, urodzoną, aby tkwić w 
rutynie, w której zostaliście urodzeni albo w klatce, w którą wpadacie w późniejszych latach? 

Czy rozumiecie jak radośnie jest dojść do pełnej i jasnej realizacji, że ta UNIWERALNA 
ENERGIA ŚWIADOMOŚCI była w was przez te wszystkie lata, sekretnie i cicho zarządzając 
wzrostem, karmieniem, uzdrawianiem, ochroną od zarodka poczynając, zabezpieczając 
wymianę umierających komórek, dając dodatkową siłę muskułom i ścięgnom, kiedy trzeba było 
w nadzwyczajnych wypadkach T wszystkie te cudowne czynności waszych ciał miały miejsce 
bez jakiejkolwiek pomocy z waszej strony. 

Czy widzicie, że jesteście codziennie i co noc obsługiwani przez to –  czego nie znacie? 

Naukowcy mogą wyjaśnić wszystkie te czynności, ale nie potrafią rozpocząć wyjaśniania jaki to 
ogromny IMPULS ISTNIENIA  pobudził ich akcję. 

Powiem wam – ponieważ otrzymałem pełne oświecenie na ziemi  i ponieważ wzniosłem się 
poprzez różne poziomy ŚWIATŁA aż do ostatecznej krawędzi WIECZNEJ RÓWNOWAGI, w 
której nasza wspólna PIERWSZA PRZYCZYNA, ŹRÓDŁO całego ISTNIENIA rezyduje w 
PRÓŻNI Spokoju i Ciszy. 

Znam prawdziwą naturę naszej PIERWSZEJ PRZYCZYNY, ponieważ sam jestem prawie 
perfekcyjną JEJ indywidualizacją. 



WY i Ja, który jestem Wyniesionym Chrystusem, poprzednio znanym jako ‘Jezus’, kiedy byłem 
na ziemi, WSZYSCY przyszliśmy z tego samego ŹRÓDŁA, które nazywałem ‘OJCEM’, 
ponieważ po oświeceniu zdałem sobie sprawę, że jest TO PRAWDZIWY OJCIEC/MATKA 
CAŁEGO STWORZENIA. 

Ludzcy rodzice są tylko wehikułem kreacji, poprzez który ŻRÓDŁO ISTNIENIA PRACUJE. 

Wierzcie mi, bo wiem poza wszelką wątpliwością i mówię wam prawdę . 

Podczas gdy wasi ludzcy rodzice mogą was zawieść, kiedy idziecie MOJĄ DROGĄ – DROGĄ 
CHRYSTUSA, odkryjecie na koniec, że OJCIEC jest niezawodnym ŹRÓDŁEM dostarczania, 
uzdrawiania, rady, ukazującym nieoczekiwane możliwości, inspirację i radość. 

Bez względu na to gdzie możecie przebywać na ziemi, w jakich możecie być kłopotach, z jaką 
niełaską się spotykacie, jaki was dopadł brak pieniędzy, w was , wokół was i ponad wami macie 
DUCHOWE BOGACTWO, które przywołane całym waszym sercem i umysłem – odpowie z całą 
pewnością – JEŚLI NIE WĄTPICIE. 

Wielu ludzi nie zgadza się z tym twierdzeniem i szydzi. Jednak jest również prawdą, że żyją w 
stanie zwątpienia. 

Ci, którzy wybrali iść, minuta po minucie, MOJĄ DROGĄ – DROGĄ CHRYSTUSA, zgodzą się z 
moimi słowami, ponieważ nauczyli się jak medytować właściwie – wyciszając umysł, 
doświadczając trochę Spokoju i Ciszy Próżni i Uniwersalnej Równowagi – Źródła tworzenia – i 
w ten sposób czerpiąc ze ŹRÓDŁA całego tworzenia i perfekcji. 

Niech nikt nie odważy się dyskwalifikować lub krytykować tych słów, dopóki nie zdoła wyciszyć 
swojego paplającego umysłu i wejść do Ciszy. Po takim doświadczeniu żaden ludzki umysł nie 
oprze się wzywaniu Boskości, aby poszukiwać TEGO, co dało mu życie i doprowadziło go do 
dorosłości. 

Idźcie do Listu 1, aby odkryć czego nauczyłem się poprzez całkowite oświecenie na Pustyni w 
Palestynie. Kiedy całkowicie wchłoniecie całą PRAWDĘ, dotyczącą egzystencji i zaczniecie 
próbować wprowadzać tę wiedzę do codziennego działania, jak Ja zrobiłem – wy też 
zobaczycie zdarzające się cuda, tym szybciej im głębiej i pełniej zaabsorbujecie i praktykować 
będziecie wieczne Prawdy. 

Po to, żeby w pełni zrozumieć wasze ŹRÓDŁO i prawdziwą z NIM relację – czytajcie Listy 5 i 6 
– czytajcie je wielokrotnie, żeby już nigdy nie myśleć o waszym świecie jak o solidnej materii – 
ale rozpoznawać natychmiast, że jest kompozycją ODWIECZNEJ ŚWIADOMOŚCI i 
wspaniałych IMPULSÓW, które składają się na NATURĘ całego ISTNIENIA.  



Szukając strasznego luda 

CHRYSTUS wyjaśnia w kolokwialnym języku 

‘DLACZEGO MUSICIE ZAGLĄDAĆ POD ŁÓŻKO zanim pójdziecie spać w nocy’. 

Co to oznacza zwykle w waszym świecie? Oznacza to, że kiedy byliście mali, czasami baliście 
się strasznego luda, schowanego pod waszym łóżkiem, więc musieliście zaglądać czy jest tam 
rzeczywiście. 

Kiedy IDZIECIE DROGĄ CHRYSTUSA, musicie zawsze sprawdzać wasz sposób myślenia 
zanim pójdziecie spać, żeby odkryć jaki strach ukrywacie. Kiedy odkryjecie, że macie jakiś i co 
to jest, musicie przypomnieć sobie , że tak samo jak wasza wyobraźnia umieszczała strasznego 
luda pod waszym łóżkiem, kiedy byliście dziećmi, tak jako dorośli wyobrażacie sobie katastrofy, 
które nigdy się NIE zdarzą. 

Zauważcie proszę, że powiedziałem : „Nigdy się nie zdarzą” – a nie ‘Mogą’ się nigdy nie 
wydarzyć. 

Powiedziałem to, bo nie ważne jakie mogą być wasze problemy, pozostają one tylko w waszym 
umyśle jako ‘problemy’, dopóki nie dajecie im wystarczająco dużo umysłowej energii, aby się 
zamanifestowały jako ‘widoczna rzeczywistość’ w waszym życiu. 

Problemy mogą być groźnymi EWENTUALNOŚCIAMI, zgodnie ze stanem w jakim są wasze 
sprawy w danej chwili. Na przykład możecie być wyznaczeni do zwolnienia z pracy, możecie 
mieć tak mało pieniędzy, że  nie wiecie jak przeżyć następny tydzień, wasze dziecko może być 
wyrzucone ze szkoły albo stanąć w obliczu wyrzucenia – jakikolwiek jest problem, nie jest 
prawdziwym problemem, dopóki nie zamanifestuje się jako rzeczywistość w waszym życiu. Na 
razie pozostaje tylko ‘BYĆ MOŻE’ dla przyszłości, ale wcześniej spowodował wasze kulenie się 
ze strachu i chodzenie z ciężkim sercem. 

Jednak nawet, jeśli strach objawi się jako widoczna rzeczywistość w przyszłości – nawet na 
krawędzi katastrofy, rzeczy mogą się ZMIENIĆ! 

LUDZIE na świecie, którzy ciągle się MARTWIĄ, zwykle czują, że nic DOBREGO nie jest 
pewne ani realne a właściwie całkowite przeciwieństwo jest prawdziwe. O kochani, kochani 
ludzie, jeśli tylko moglibyście wznieść waszą świadomość wysoko nad świat, wejść za scenę 
widzialnej materii do niewidzialnego wymiaru duchowej kreatywności, gdzie wszystko naprawdę 
zaczyna powstawać .Wtedy moglibyście sami zobaczyć , że ŹRÓDŁO waszego ISTNIENIA, 
wasze jedyne ŹRÓDŁO  DUCHOWEJ BEZWARUNKOWEJ MIŁOŚCI, przygotowało wszystko, 
aby wypełnić waszą każdą potrzebę, ale wy, ponieważ nie rozumiecie rzeczywistości ukrytej za 
egzystencją, tworzycie wasz własny brak i ograniczenie, choroby i katastrofy. Tworzycie to 
poprzez krytykowanie, narzekanie, bycie niechętnymi wobec osiągnięć innych, niechętnymi do 
miłości wszystkich ludzi wokół was, niechętnymi w hojności wobec tych, którzy doświadczają 
biedy. 

Odkryjcie dlaczego tak jest, czytajcie List 1, dopóki w pełni nie zrozumiecie PRAWDZIWEJ 
NATURY waszego ŹRÓDŁA ISTNIENIA, które nazywałem ‘Ojcem’, będąc na ziemi. 

Kiedy idziecie DROGĄ CHRYSTUSA (MOJĄ DROGĄ), wiecie bardzo dobrze, poza wszelką 
wątpliwością, że wasza absolutna wiara i przekonanie o Boskiej Ochronie wyprowadzi was z 
waszych kłopotów i uratuje od możliwej straty czy bólu. 



Żeby odkryć dlaczego ludzie, którzy naprawdę IDĄ DROGĄ CHRYSTUSA mogą posiadać taką 
wiarę i przekonanie, czytajcie Listy 5 i 6, dopóki nie zdacie sobie w pełni sprawy, że rzeczy, 
które widzicie, czujecie i dotykacie są w rzeczywistości tylko IMPULSAMI, uczynionymi 
widzialnymi poprzez działanie elektromagnetyzmu.  

Kiedy IDZIECIE DROGĄ CHRYSTUSA, wiecie również, tak jak ja wiedziałem, kiedy byłem na 
ziemi, że są rzeczy, przez które musicie przejść – ponieważ są naturalną konsekwencją czegoś, 
co robiliście w przeszłości. To jest rezultat czegoś, co robiliście – wraca teraz jako konieczna 
lekcja, która przynosi wam duchowy wzrost T z którego przychodzą duchowe 
błogosławieństwa. 

ALE T kiedy naprawdę idziecie drogą Chrystusa – akceptujecie lekcję bez oporu czy urazy, 
ponieważ PODOBNIE DO CHRYSTUSA, wy także WIECIE T że dostaniecie siłę i wewnętrzną 
wygodę, aby przejść przez lekcję z najmniejszą przykrością. 

Czytajcie List 3, w którym mówię o moim czasie na ziemi i kilku tygodniach przed moim 
ukrzyżowaniem. Zobaczycie, że ‘kontrola umysłu,’ w każdej okoliczności jest jedynym 
sposobem na zmierzenie się z życiem i pokonanie jego przeszkód.  



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.TTT . Nie chcę już nigdy widzieć twojej paskudnej twarzy T” 
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.  



Nie jesteście sami! 

CHRYSTUS MÓWI: 

‘Przyszedłem mówić do was w kolokwialnym języku tak dobrze, jak potrafię, aby dotrzeć do 
ludzi, którzy nie odkryli jeszcze moich LISTÓW i którzy nie widzą obecnie powodu, aby je 
czytać.’ 

‘W rzeczywistości moje LISTY, wyjaśniając czego uczyłem w Palestynie i pogłębiając 
wyjaśnienie pochodzenia tworzenia, dadzą wrażliwym ludziom środek do pokonanie każdej 
trudności w egzystowaniu.’ 

‘To może brzmieć jak naciągane stwierdzenie, ale jednak jest prawdą. Listy dają wam 
informację, znaną prawdziwym Mistrzom, którzy pokazali, że kontrolują ‘atomowy stan istnienia’ 
poprzez kontrolowanie elementów i kreowanie pokarmu i obiektów z niczego. Ja również 
kontrolowałem te elementy, uzdrawiając i tworząc potrzebne rzeczy  a byłem w stanie robić to, 
ponieważ posiadłem głęboką i sekretną wiedzę, którą dzielę się z wami w moich Listach. 

Nie porównujcie mojej wiadomości dla was z wiadomościami od innych. 

Każdy ma swoją unikalną misję i cel w życiu – a mój jest dać wam WYŁĄCZNIE dokładny 
sposób na podniesienie siebie z obecnego zamieszania w egzystencji – nic ponad to. Dlatego 
moje wiadomości mogą być powtarzane, ale są kierowane wyłącznie w celu zainspirowania was 
i pomocy w podjęciu decyzji, aby pójść DROGĄ CHRYSTUSA – MOJĄ DROGĄ, bez względu 
na to, jak trudna może być ta droga dla was. Wytrwacie, ponieważ wzdłuż Mojej Drogi 
znajdziecie nagrody, które udowodnią wam, że jesteście definitywnie na właściwej drodze.  

Jednak nie możecie wejść na Moją Drogę, dopóki całkowicie nie zdacie sobie spawy, że cały 
wszechświat jest ŚWIADOMOŚCIĄ , uczynioną widzialną poprzez interakcje elektrycznych 
cząstek i  magnetyzmu. 

Jest to w pełni wyjaśnione w Liście 5 i 6. Jednak czytanie w samotności nie uczyni was 
Mistrzem. Prawdziwy Mistrz rozumie, że POCHODZENIEM całego tworzenia jest 
UNIWERSALNA ŚWIADOMOŚĆ  i że jest ONA Boskim Źródłem Miłości i Inteligencji. Żeby być 
prawdziwym Mistrzem, osoba musi zrozumieć sposób w jaki powstał wszechświat, znać 
intymnie prawdziwą naturę UNIWERSALNEJ ŚWIADOMOŚCI i musi także oczyścić siebie z 
impulsów Ego, aby być absolutnie wolnym od wszelkich zanieczyszczeń ego w swoim umyśle i 
emocjach. 

Kiedy osiągnie ten stan wewnętrznej czystości myśli, uczuć i akcji, nigdy nie żądając od innych, 
ale gotowa i chętna dać najwięcej ze wszystkiego co posiada, ponieważ wie bardzo dobrze, że 
może mieć wszystko czego potrzebuje, będzie perfekcyjnie otwartym kanałem BOSKIEJ 
ŚWIADOMOŚCI, który jest Impulsem tworzenia wewnątrz tego wymiaru widzialnej kreacji.  

Kiedy osiągnie taki stan wewnętrznej czystości, będzie żyła w stanie wewnętrznej radości, 
spokoju i bezwarunkowej miłości. Zrozumie żyjący świat i trudności, jakie żyjące stworzenia 
napotykają i będzie odczuwać natychmiastową i spontaniczną miłość i współczucie do 
wszystkich. 

Przekształci świat i jego miliony interesownych, samopobłażających, doświadczających 
rozpaczy, strachu, rewanżu, nienawiści, oczerniających, plotkujących, odrzucających innych. 
Wszystkie te akcje będą dziać się wokół niej, ale nie doświadczy tego osobiście. Będzie czuć 



tylko bezgraniczne współczucie i miłość dla doświadczających tego ludzi. Będzie tylko pragnąć i 
tęsknić z pasją za NAUCZANIEM świata PRAWDY ISTNIENIA. 

Osoba taka każde poświęcenie będzie wykonywać z radością, aby pomóc ludziom zrozumieć 
PRAWDĘ i żyć nią w swojej każdej myśli, słowie i działaniu. Będzie to robić, ponieważ będzie 
bolesne dla niej wiedzieć, iż jeśli ludzie uparcie obstawać będą przy swoich własnych 
metodach, myśleniu, odczuwaniu, reagowaniu w jakikolwiek sposób w oparciu o swoje emocje, 
będą tylko tworzyć więcej tej samej niedoli, która każe im szukać drogi ucieczki. 

Kiedy ludzie na koniec znajdą swoją drogę wyjścia z grzęzawiska swoich chaotycznych myśli i 
emocjonalnych reakcji, odkryją, że jest to jedyna prawdziwa droga do szczęścia i poczują 
niezmierną ulgę oraz będą wdzięczni, że udało im się pokonać swoje nawyki myślowe i 
emocjonalne, które poprzednio ściągały ich w dół do doświadczeń, powodujących ich ból i 
niedolę. 

Nie zdumiewajcie się ani nie kwestionujcie, że to naprawdę Ja, CHRYSTUS, mówię do was. 
Przyszedłem do was mówić z całkowitej pustki umysłu i serca  mojego Rejestratora – i mówię 
rzeczy, konieczne dla was, abyście wiedzieli  jak rozpocząć  umieszczanie za sobą smutku i 
rozpaczy z przeszłości i aby dodać wam odwagi i zachęcić do rozpoczęcia na nowo 
codziennych medytacji i czerpania do waszej ludzkiej świadomości, Boskiej Świadomości, która 
powołała was do życia na tym świecie. 

Ponad wszystko chcę, abyście zrozumieli, że nie jesteście sami w waszej walce o wygodniejsze 
i szczęśliwsze życie. Nie jesteście sami w waszej batalii o zmianę nawyków myślowych i 
emocjonalnych. Im bardziej będziecie wzywać Boską Świadomość, nawet jeśli są tylko 
momenty połączenia, tym lepiej będziecie czerpać do waszej świadomości nowe życie i 
momenty Inteligencji i Miłości, która zainspiruje was do dużo większego działania niż myślicie, 
że możecie wytrwać BEZ UTRATY TCHU.  

Jeśli wezwiecie mnie, uczynicie kontakt z moją Świadomością Chrystusa i będziecie na koniec 
świadomi mojej odpowiedzi i instrukcji, kiedy macie jakieś pytania. 

Pamiętajcie, że wyczyszczenie waszych myśli i emocji oraz negatywnych reakcji na innych ludzi 
zabiera czas. 

Dopóki nie pozbędziecie się waszych najgłębszych i najciemniejszych uczuć gniewu, jadowitej 
krytyki, odrzucania, urazy i frustracji, nie będziecie mogli słyszeć mojego Głosu. 

Pamiętajcie, żeby otrzymać przynajmniej moje pierwsze szepty w ciszy waszej medytacji albo 
podczas momentów wewnętrznego wyciszenia, musicie dokonać zmian w waszej świadomości, 
musicie stać się w pełni świadomi, że MIŁOŚĆ jest jedyną drogą do wolności i potrzebuje 
cierpliwości i czasu.  

Nie jesteście sami. My, którzy przesunęliśmy się do wyższych przedziałów duchowej realizacji i 
Boskiej Świadomości, mamy dla was tylko miłość a nasze najpilniejsze pragnienie to wasza 
ucieczka od harówki i postęp na drodze do Światła, mądrości i bezwarunkowej Miłości.



Moja PRAWDZIWA Misja 

CHRYSTUS mówi: 

‘Wiem jak bardzo trudne jest wasze życie. W chwili kiedy zniżyłem się z wysokości duchowej 
Radości, aby uczynić kontakt z ziemskimi wibracjami, poczułem w sobie zmiany świadomości i 
nacisk ciężkiej, obciążającej wibracji i waszych myśli na mojej duszy. 

Kiedy przyszedłem na ziemię dwa tysiące lat temu, moją Misją było oświecenie umysłów ludzi, 
którzy przyjęli religię częściowo pogańską – częściowo mistyczną. Ludzie, którzy byli tak 
przepojeni sobą, aroganccy i pewni, że są  ludźmi wybranymi przez Boga – Jehowę – w którego 
gorliwie wierzyli, ale który nie istniał.  

Ich prorocy mówili o swojej mistycznej percepcji transcendentnej duchowej Świadomości. 
Używali języka wyobraźni, aby opisać BOGA. Stworzyli mentalny obraz wielkości i wspaniałości. 
Wytworzyli też pożądany efekt kontrolowania ludzi  poprzez strach przed represjami ze strony 
Niebios w postaci osobistej straty, choroby, pozbawienia czegoś, plagi i klimatycznych katastrof. 

Celem mojego, Jezusa, życia w Palestynie było nauczanie Żydów, że ich percepcja, dotycząca 
ich STWÓRCY była całkowicie błędna. Jednak ich fanatyczne przestrzeganie najcenniejszych 
religijnych wierzeń było nieprzeniknione i konsekwentne, więc zamiast osiągnięcia mojego celu, 
zostałem z tego powodu ukrzyżowany. 

Nie jest możliwe dla mnie powrócić na ziemię w jakiejkolwiek formie – albo jako dziecko, które 
nie mogłoby przyjąć moich silnych wibracji albo jako Niebiańska Istota. Większość ludzi nie 
byłaby w stanie mnie zobaczyć. Tak jak są rzeczy widziane i słyszane przez zwierzęta, które nie 
są widoczne dla ludzkiego oka, tak ja pozostawałbym niewidoczny dla ludzi, którzy są na 
ziemskiej długości fali.  

W konsekwencji  musiałem przygotować umysł rozwiniętej duszy, która przyjęła ludzką formę, 
aby sprowadzić moją wiadomość na ziemię. Ci, którzy są wystarczająco duchowo rozwinięci, 
aby słyszeć – będą słyszeć. Ci, którzy nie są jeszcze gotowi, nie będą słyszeć i nie będą w 
stanie przyjąć – w obecnym czasie. Jednak wszyscy ludzie są na drodze do góry, prowadzącej 
na koniec  do najwyższych Niebiańskich królestw.  

Tak, więc jaka jest moja prawdziwa Misja tym razem – poprzez umysł innego człowieka? 

To jest próba uczynienia ludzi w pełni świadomymi sposobu, w jaki ich całemu wszechświatowi 
nadana została widzialna forma i istnienie. 

Jest to najważniejsza wiadomość, kiedykolwiek przyniesiona na ziemię, ponieważ wychodzi 
daleko poza powierzchowność, do bardzo podstawowych poziomów całego tworzenia i zajmuje 
się rolą, jaką ludzie odgrywają w tym tworzeniu: w tworzeniu ich osobowości, zdrowia, relacji, 
środowiska, doświadczeń i zdarzeń w ich życiu. Wyjaśnia powody ich sukcesów w życiu – albo 
ich braku. Pokazuje pewny sposób zmiany stałych niepowodzeń w sukcesy.   

Artykuł ten ma skupić waszą uwagę na wibracjach świadomości. Kiedy wasze myśli się 
zmieniają, zmieniają się też wibracje, ponieważ są one odpowiedzialne za wygląd wszystkich 
rzeczy. Kiedy drzewa są świeżo ścięte, są zdrowe a ich wibracje mają pewną częstotliwość. 
Jednak kiedy drewno leży na ziemi przez wiele, wiele lat, wibracje stopniowo spadają – a 
drewno w widoczny sposób gnije. 



Powinniście zrozumieć, że wygląd drewna zmienia się, ponieważ żywotność i wibracje 
stopniowo zanikają. 

Dlatego, powinno być łatwe do zrozumienia, że realność wszystkiego pod słońcem jest 
faktycznie w leżącej u podstaw energii, która ją podtrzymuje a nie w rzeczach, które mogą być 
dotykane, widziane i słyszane. 

To samo dotyczy waszych ciał. Na początku, wibracje w zdrowym ciele są normalne. Później, 
poprzez zużywanie i negatywne myśli, wibracje zaczynają opadać  do takiego stopnia, że 
tkanka zmienia się i choroba się ustala. Kiedy jesteście zmęczeni, wyczerpani, wasze wibracje 
w ciele spadają i nie jest łatwo poruszać się wokół.  Po odpoczynku i śnie, wibracje są 
przywracane i czujecie się zdolni do codziennych czynności ponownie.  

Wszystko co egzystuje jest ŚWIADOMOŚCIĄ, wyglądającą jak różne materiały w roślinach, 
zwierzętach, ludziach i rzeczach nieożywionych takich, jak pierwiastki i kamienie, ziemia, 
metale. 

Wszystko na co się natykacie jest w rzeczywistości wibracją elektrycznych cząsteczek z pewną 
prędkością, produkujących pewien wygląd. Zmieńcie radykalnie wibracje jakiejś rzeczy – i 
wstrzyknijcie do niej nową świadomość – a otrzymacie zupełnie inną rzecz. 

W taki właśnie sposób mogłem, używając silnie mojej wizualnej wyobraźni i wiary, ściągnąć 
elektryczne cząsteczki, aby utworzyć pokarm. Kiedy wizualizujecie to, co jest potrzebne i 
wierzycie całym waszym sercem i umysłem, że ta elektromagnetyczna odbitka przyciągnie do 
siebie komponenty, aby stać się realną w świecie, na koniec ona się pojawi.  

Rewelacje te były dostępne od długiego czasu, ale dużo większe rewelacje zostały nie 
dostrzeżone. 

Uważajcie co możecie tworzyć dla siebie, kiedy nie macie pojęcia, że to robicie. 

Uważajcie na te osądzające, krytykujące myśli, które mogą zaszkodzić innemu człowiekowi – i 
mogą wrócić, żeby i wam zaszkodzić. 

Uważajcie na te niepilnowane emocjonalne chwile, kiedy życzycie pewnych okoliczności lub 
zdarzeń innym. Destrukcyjne myśli przynoszą destrukcyjne konsekwencje. 

Widzicie, że rzeczy ciągle idą źle dla was? Sprawdźcie swoje podejście i swoje myśli o innych 
ludziach. 

Pamiętajcie, że elektryczność wysyła komunikat a magnetyzm ściąga go z powrotem – czasami 
z korzyścią. 

Pamiętajcie, że kiedy patrzycie na rzeczy ze śmiertelną dezaprobatą albo irytacją, zakłócacie 
ich naturalne wibracje, które czynią je jakimi są. 

Uważajcie, aby bezwiednie nie niszczyć własnego domu!   

Uważajcie, kiedy kontemplujecie pogodę. Nie narzekajcie na deszcz i nie mówicie, że 
chcielibyście, żeby przestało padać. Może przestać dużo później, niż byście chcieli. Nie 
narzekajcie na słońce i nie życzcie sobie, żeby padało – może przyjść powódź. 



Kiedy IDZIECIE DROGĄ CHRYSTUSA – MOJĄ DROGĄ – zabieracie wszystko w świecie, co 
może stwarzać problemy do BOSKIEJ ŚWIADOMOŚCI – ‘OJCA’ i PROSICIE o dostosowanie 
albo spełnienie potrzeby, które będzie całkowicie odpowiednie dla was.  

W taki sposób, ‘OJCIEC’, który jest intymnie połączony z wami, w was i wokół was, odpowie 
właściwym wkładem ŚWIADOMOŚCI, aby umieścić wszystkie rzeczy wam potrzebne.’ 



Kiedy macie zamiar PRZEBUDZIĆ SIĘ? 

‘Kiedy ostatnio mówiłem do was, powiedziałem tak jasno jak mogłem poprzez umysł mojego 
Rejestratora: 

KIEDY MACIE ZAMIAR PRZEBUDZIĆ SIĘ, DOROSNĄĆ I ZDECYDOWAĆ, ŻE MACIE 
ODWAGĘ ODRZUCIĆ WASZ STARY UKOCHANY MIT O KRWAWIĄCYM CHRYSTUSIE NA 
KRZYŻU, PŁACĄCYM ZA WASZE GRZECHY? 

Kiedy zaakceptujecie MOJĄ Prawdę – prawdę, że Ja, Jezus, byłem postrzegany jako 
zagrożenie dla pokoju publicznego i ZAGROŻENIE DLA ŻYDOWSKICH LIDERÓW, ponieważ 
uczyłem ludzi o Bogu Miłości. BOGU, który nie potrzebuje ofiar! 

Uczyłem ludzi, że PRZEBACZENIE było niezbędne, aby doświadczyć szczęśliwego i zdrowego 
życia, podczas gdy Żydzi uczyli ‘oko za oko’ i że ich BÓG słał ich na Świętą Wojnę przeciwko 
‘poganom’. 

Ja, prawdziwy Chrystus, uczyłem ich, że nie powinni martwić się o  niemyte naczynia, ale 
powinni uważać  na to, co wychodzi z ich umysłów i ust. 

Ci, którzy mają wgląd i zrozumienie, rozpoznają, że wróciłem i rozszerzam ten prosty temat i 
wyjaśniam DLACZEGO uczyłem zasad życia, których ludzie teraz tak pilnie potrzebują, aby 
ocalić siebie i planetę od narastającej katastrofy. 

Czytajcie List 1, dopóki w pełni tego nie zrozumiecie. 

Czytajcie Listy 5 i 6, dopóki w pełni nie zdacie sobie sprawy, 

że MYŚLICIE i CZUJECIE z taką samą energią z jakiej jest stworzony wasz świat, 

że wasze myśli są elektro-magnetycznymi odbitkami, które na koniec uzewnętrzniają się jako 
zdarzenia i rzeczy, jakich pragnęliście – albo baliście się bardzo LUB jako rzeczy, dobre i złe, 
które czyniliście innym. 

Nie odsuwajcie tych Listów jako nieistotnych w waszym życiu. 

One wyjaśniają dokładnie, dlaczego MIŁOŚĆ jest podstawowym surowcem, z którego 
uformowane są wasze ciała. Kiedy żyjecie w gniewie, urazie i z antypatią w waszym sercu, 
aktywnie kreujecie negatywne siły, które stopniowo osłabiają wasze zdrowie i niszczą wasze 
ciała i wasze życie. 

Ponieważ LISTY te opisują prawdziwą NATURĘ ‘TEGO’, co dało świadome istnienie wszystkim 
widzialnym rzeczom i wasz dokładny związek z ‘TYM’, z pomocą tych LISTÓW możecie zmienić 
swoje własne ja. 

Możecie stać się rodzajem osób, z którymi WY bylibyście szczęśliwi żyć.  

Nigdy więcej nikt wam nie powie, żebyście się kochali i respektowali siebie. 

Kiedy będziecie czytać i ponownie czytać i ŻYĆ moimi LISTAMI, będziecie respektować siebie i 
szanować spontanicznie – naturalnie – RADOŚNIE. 



Będziecie cieszyć się z tego, KIM naprawdę jesteście i z waszego bezgranicznego potencjału 
kreatywności. 

TO NIE JEST nauczanie ‘NEW  AGE’. 

Moje NAUCZANIE CHRYSTUSA pozostaje i pozostanie takie samo poprzez wieczność. 

To ‘Ojciec’ – BOSKA ŚWIADOMOŚĆ – czyni twórczą pracę we mnie – i będzie czynił tak samo 
w was, kiedy pokonacie ego.  

Kiedy wy także STANIECIE SIĘ Uniwersalną Miłością.’ 

  



Ludzka miłość przynosi rozczarowanie 

CHRYSTUS MÓWI: 

‘MIŁOŚĆ – MIŁOŚĆ – MIŁOŚĆ – jest jedynym sposobem na uzdrawianie, dobrobyt, prosperitę, 
prawdziwy sukces, szczęście. 

Wiem, że uważacie tę mowę o MIŁOŚCI za świętoszkowatą albo sentymentalną lub za coś, co 
uczyni was ‘zadowalającymi’ ‘Boga’ – lub ‘podobającymi się’ Bogu – lub ‘dobrymi’ osobami w 
przeciwieństwie do niegodziwych. 

Jednak jest to sposób w jaki myśleli wasi dziadkowie. Nigdy, w  żadnej chwili podczas i od 
czasu mojego życia w Palestynie nie wypowiadałem zdań, pomagających wam stać się 
‘lepszymi’ osobami. 

To Żydowska mylna interpretacja mojego ziemskiego nauczania. 

Taka interpretacja musi być teraz odrzucona tak szybko, jak to możliwe.  

Mąci ona waszą wewnętrzną percepcję i duchową wizję. 

Uniemożliwia szczerym duchowym poszukiwaczom zaakceptowania PRAWDY ISTNIENIA. 

Wiedza o PRAWDZIE ISTNIENIA umożliwiła mi opuszczenie pustyni w Palestynie jako 
zmienionego człowieka, duchowego Mistrza i Uzdrowiciela, kontrolującego atomowe 
pierwiastki. 

Teraz jest czas dla tych, którzy są gotowi na zaabsorbowanie tej wiedzy i rozpoczęcie 
konstruowania życia, jakie są w stanie konstruować.   

Oto dlaczego celowo ustanowiłem sposób na osiągnięcie świata poprzez dedykowaną 
kooperację Rejestratora, aby spróbować wyciągnąć was ze światowych wierzeń, nauczanych 
przez Chrześcijańskie Kościoły – wierzeń, które oślepiają waszą duchową wizję. 

WIERZEŃ, które stworzyliście poprzez rodzaj ‘Boga’, który widzi ziemię jak nauczyciel,  widzący 
swoją szkołę, zaznaczający czarnymi krzyżykami złe zachowanie i nagradzający ‘złote gwiazdy’ 
za dobrą pracę. 

BOGA, którego ignoranci wielbią od tysięcy lat, Boga, który potrzebuje DARÓW i 
UWIELBIENIA, aby powstrzymać ‘GO’ od zsyłania kary w formie plag, chorób, powodzi, 
epidemii i śmierci. 

Boga, który rozkoszuje się ofiarami z ptaków i nieskazitelnych zwierząt. 

BOGA, który mógł pogodzić się ze światem, który stworzył, tylko poprzez krwawą śmierć 
swojego, tak zwanego jedynego SYNA.  

Ja, prawdziwy Chrystus, mogę tylko powiedzieć do Chrześcijan na świecie: ‘Jakiego 
wzorowego, szlachetnego BOGA wymodelowaliście dla siebie! BOGA, którego się obawiacie – 
ale nigdy nie czciliście! 



Ja, prawdziwy Chrystus, pytam Chrześcijan na świecie: ‘Co więc jest w waszej osobistej 
naturze czy charakterze, co kieruje was w tym bardziej oświeconym wieku rozwoju ‘braterskiej 
miłości’, do lgnięcia i gwałtownej obrony Chrześcijańskich Dogmatów, które, mówiąc logicznie, 
nie mają nawet pojedynczej udowodnionej prawdy, aby docierać samoistnie do waszych 
rozumnych umysłów. 

Uczyniliście dla siebie BOGA, którego wy sami nigdy byście nie naśladowali, przeciwko którego 
dyktatorskiemu zachowaniu wasze kraje uchwaliły  USTAWY o PRAWACH CZŁOWIEKA. 

Wasze Ludzkie Prawa zakazały kijów w szkołach a jednak lgniecie do i bronicie religii, która 
mówi o ‘wielkim kiju’ T. 

‘Wierzcie w Jezusa Chrystusa albo pójdziecie do piekła.’ 

Ponieważ Ja, Chrystus, jestem Sam Uniwersalną MIŁOŚCIĄ – proszę wstrzymajcie na chwilę 
czytanie i spróbujcie zrozumieć, że nigdy nie mogłem wypowiedzieć takiego zdania. Spróbujcie 
zrozumieć, że moja interwencja za pośrednictwem waszego Internetu była nieunikniona. 

Zostawiam was tutaj, aby dać wam czas na zaabsorbowanie mojej wiadomości. Rekomenduję 
wam Listy 2 i 3, opisujące najlepiej jak się dało osobę Jezusa, który żył i został ukrzyżowany w 
Palestynie 2000 lat temu.’ 



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?” 



Świadomość Chrystusa 

CHRYSTUS mówi: 

„Nie wystarczy tylko troszczyć się o swoje życie na ziemi. Powinniście na równi troszczyć się  o 
wasze życie i dobrobyt, kiedy przemieścicie się do następnego wymiaru. 

Tu, jak nigdzie indziej, znajdziecie się w wymiarze ‘Istnienia’, który jest zewnętrzną manifestacją 
waszej własnej świadomości, ale do dużo większego stopnia, niż kiedy jesteście na ziemi. 

Na ziemi tworzycie naprawdę wasze własne unikalne środowisko z materii waszej całościowej 
świadomości, ale możecie również uczestniczyć w środowisku waszych sąsiadów, kiedy ich 
spotykacie lub żyjecie razem. Oznacza to, że kiedy jesteście na ziemi, możecie przenosić się 
do przyjemniejszego środowiska, spotykać przyjemniejszych ludzi, niż wasza własna 
świadomość normalnie tworzy lub przyciąga do was. Jednak ta niezgodność prowadzi do tarcia 
lub dyskomfortu.  

Ludzie albo nie czują się komfortowo albo czują się stłumieni przez wyższą świadomość, jaką 
spotkali i nie chcą czekać na powrót do niższej świadomości, w której czują się swobodnie. 
Niektórzy ludzie są przyciągnięci i rodzą się w warstwie świadomości, w której czują się obco i 
spontanicznie zaczynają pracować, nawet już w dzieciństwie, aby przenieść się do warstwy 
świadomości, w której są w stanie rozwijać się. 

Poziom ŚWIADOMOŚCI z jakim umieracie jest poziomem, jaki przynosicie z powrotem.  

Czasami osoba z wysokim poziomem duchowej percepcji może być przyciągnięta w czasie 
narodzin do rodziny z niższym poziomem duchowym, ponieważ to środowisko wzmocni jej 
świadomość  i zwiększy jej duchową wytrzymałość podczas borykania się, we wczesnych 
latach, z powrotem do jej właściwego ‘domu’ świadomości w duchowej warstwie na ziemi – i 
potem w następnym świecie. 

Tak samo jak doświadczacie swojej nierozwiniętej świadomości podczas przejścia, tak też 
wchodzicie do wyższego wymiaru, który odzwierciedla waszą własną świadomość, kiedy re-
inkarnujecie wielokrotnie i pracujecie nad uzyskaniem duchowego wglądu. Możecie zauważyć, 
że wy i każdy kogo napotykacie ma tę samą świadomość. Będziecie magnesowani do 
warunków, które są zgodne i, z powodu waszej własnej kreatywności, możecie w nich 
perfekcyjnie współpracować. 

Jeśli, w czasie przejścia, świadomość była ego - zorientowana i występna, jednostka będzie 
szybko re-inkarnować, ponieważ poczucie dyskomfortu będzie nie do wytrzymania. Taka osoba 
chętnie wraca na ziemię z inną identyfikacją. Na tym poziomie egzystencji, ziemskie warunki 
wyglądają na preferowane dla tych w astralnym świecie. Wiele okresów życiowych mija, zanim 
dusza budzi się do faktu, że ucieczka jest możliwa tylko, kiedy ludzki umysł postanowi sam 
spróbować podnieść percepcję i świadomość do bardziej znośnej strefy komfortu.  

Im bardziej duchowa jest świadomość osoby przed przejściem, im bardziej patrzy na swoje 
życie w tył, uzyskując wgląd w kontrolowanie przez ego jej umysłu i uczuć, spustoszenia jakiego 
dokonała w życiu innych ludzi, nieszczęść jakie spowodowała, tym większy uczyni ona  
duchowy postęp. 

Kiedy doświadczy palących wyrzutów sumienia, ból tych wyrzutów będzie rugował dominację 
ego w jej umyśle i sercu, aż stopniowo, na koniec opuści to życie w pełni świadoma, że 
ŚCIEŻKA BEZWARUNKOWEJ MIŁOŚCI jest jedyną do naśladowania.  



Tacy ludzie w pełni rozumieją, potwierdzają i jasno zdają sobie sprawę z tego, że cała niedola – 
choroby, straty, brak sukcesu, nieszczęścia, wywodzą się z braku MIŁOŚCI w podejściu do 
życia, ludzi, środowiska. KRYTYKA jest, największą ze wszystkich, przeszkodą do 
wewnętrznego szczęścia, ponieważ jest wysoce destrukcyjna. Odzwierciedla się w życiu osoby, 
gdyż kiedy osądzacie, sądzenie przychodzi na domowe gniazda, jak to mówicie.  

Krytyka innych ingeruje w ich dobrobyt i w konsekwencji, kiedy rujnujemy innych, nawet 
najdrobniej, ponownie rujnowanie wraca do nas z procentem. 

Dlatego jeśli podejmujcie się iść Drogą Chrystusa, musicie zrozumieć, że jest to ścieżka 
bezlitosnej analizy siebie i znajdowania odwagi do spojrzenia na swoje czyny w świetle 
MIŁOŚCI, ochoty na ujrzenie prawdy o swoich myślach i emocjach.  

Kiedy posuwacie się do przodu wzdłuż tej ścieżki, staje się łatwiejsze wejście w percepcję 
prawdy innych, w to co nimi kieruje, co ich motywuje, co powoduje, że robią błędy w swoich 
relacjach w miejscu pracy i najbliższej rodzinie.   

Im bardziej czujecie innych, rozumiecie co ich motywuje, dostrzegacie trudności, które 
nakłaniają ich do nierozważnych działań, tym wyższa staje się wasza duchowość, wasze 
odczuwanie współczucia i miłości do tych, którzy – teraz zdajecie sobie sprawę – naprawdę 
robią co najlepszego mogą, w środowisku i okolicznościach, jakie wytworzyli sami dla siebie.  

Z tego punktu widzenia coraz łatwiejsze staje się przepraszać, dopóki nie przyjdzie czas, kiedy 
zobaczycie prawdę o drugiej osobie tak jasno, że nie będziecie mogli czekać, aby jej 
przebaczyć i usunąć całe napięcie i jej krytykę ze swojego myślenia.  

Kiedy przyjdzie czas przejścia, taka oświecona osoba, żyjąca w pokoju i harmonii z całym 
światem, przeniesie się do stanu całkowitego błogosławieństwa i radości. Wejdzie do Światła i 
nie będzie patrzeć na ziemię. W końcu odkryje, że przeniosła się do wymiaru Istnienia, gdzie 
jest zadowolona i w pełni spokojna. 

Po chwili zacznie zauważać, że są jeszcze wyższe wymiary egzystencji i ustawi się na 
przygotowanie, powiększenie i poszerzenie swojej świadomości, aby zaabsorbować jeszcze 
wyższe wibracje Boskiej Świadomości i stanie się bardziej twórczym i promieniującym 
przekaźnikiem BEZWARUNKOWEJ MIŁOŚCI. 

Tacy ludzie są prawdziwie ŚWIADOMOŚCIĄ CHRYTUSA.”  



Życie bardziej obfite 

CHRYSTUS MÓWI: 

„Powiedziałem, kiedy chodziłem po ziemi w Palestynie, 

‘PRZYSZEDŁEM PRZYNIEŚĆ WAM BARDZIEJ OBFITE ŻYCIE.’ 

Czy jest ktoś w Chrześcijańskich Kościołach, kto prawdziwie zrozumiał to zdanie? 

Życie Bardziej Obfite w waszych ludzkich umysłach może oznaczać więcej energii, witalności, 
zdrowia – być może nawet bogatsze. 

Jednak z mojej perspektywy STANIA SIĘ indywidualizacją SAMEGO ŻYCIA, chodziło mi o coś 
daleko poza waszą ludzką percepcją w tej chwili i wiem, iż jest właściwy czas, aby próbować 
wznieść waszą świadomość na wyższe poziomy duchowej świadomości, gdzie zaczniecie 
widzieć PRAWDĘ, jaką starałem się odkryć przed Żydami w Palestynie.  

ŻYCIE BARDZIEJ OBFITE!! We wcześniejszych słowach tego zdania próbowałem uczynić 
jasnym, że wasza ludzka percepcja jest ograniczona. Faktycznie, dopóki nie będziecie już na 
prawdziwej duchowej ścieżce, szukając Rzeczywistości TEGO, co nadało formę i świadomość 
całemu stworzeniu, będziecie odbijani  w dół przez waszego rządzącego ‘Władcę’ – Ego.  

EGO dotkliwie ogranicza zakres waszej ludzkiej percepcji i wizji, ponieważ zmusza waszą 
świadomość do skupienia się na waszym własnym szczęściu i przeżyciu.  

Tylko wtedy, kiedy dusza osoby najpierw wyśle komunikat do swojej ludzkiej świadomości , że 
jest coś więcej w życiu niż ‘ja’,  jednostka zaczyna chcieć odkryć więcej o życiu i jego 
Pochodzeniu.  

Kiedy świadomość ludzkiego umysłu jest stopniowo budzona z długiego podporządkowania 
Ego, zaczyna pytać o wiele z tego, co leży poza jej obecną wiedzą. Na początku jej 
poszukiwania większej wiedzy o nieznanym, będzie prawdopodobnie przyciągnięta przez 
religię, ponieważ wyglądać będzie, mówiąc po ludzku, że Kościoły muszą posiadać w swojej 
mądrości i nauczaniu sekrety Źródła Życia. 

Ta Chrześcijańska służalczość wobec Religijnej ludzkiej dominacji, twierdzącej, że zna sekrety 
wszechświata, jest dobrym przedszkolem dla otwarcia świadomości kierowanego przez Ego 
umysłu. 

‘Czcij Boga; nie zabijaj; nie kradnij; nie cudzołóż i nie śpij z żoną sąsiada; nie oczerniaj i nie 
kłam; nie zazdrość swoim sąsiadom ich dóbr; i tak dalej. 

Wszystkie te zasady przynależą do kontroli Królestwa Ego. Nie stosują się do obszarów 
duchowych duszy. Dusza nie wie nic o takich ludzkich impulsach.   

Najpierwsze przykazanie: ‘Czcij Pana Boga swego’ jest koncepcją pogańską. 

POGANIE umieszczali fetysze w kulcie oddawania czci. DUCHOWI  ADEPCI wychodzą daleko 
poza tę elementarną praktykę i zaczynają doświadczać Nieskończonej – Boskiej Świadomości, 
która uzewnętrznia wszystkie formy świadomości na ziemi. 



Kiedy przychodzi do członkostwa w Kościele – szczególnie Chrześcijańskim i w religii 
Żydowskiej, pierwszą instrukcją jest zapamiętanie po wsze czasy, że przychodzicie z wielkiego 
ŹRÓDŁA, które dało wam indywidualność i świadomość. Ponieważ tak jest, musicie 
pohamować impulsy Ego.  

Impulsy Ego skłaniają was do chwytania tych zdobyczy, które wierzycie, że uczynią was 
bardziej komfortowym i szczęśliwym a odpychania, bronienia siebie, jeśli trzeba fizycznie, przed 
tymi czynnikami i rzeczami, które czynią was niekomfortowymi albo są postrzegane jako 
niebezpieczne dla waszego życia i dobrobytu.  

Na wejściu do przestrzegania religijnego, wasza natychmiastowa uwaga jest kierowana na 
Boga i jesteście uczeni, że aby ‘zadowolić’ Boga i zapewnić sobie swoje własne szczęście, 
musicie unikać wszystkich impulsów ego wymienionych powyżej. Jednak jest to ciągle 
kierowane przez Ego przykazanie, ponieważ niepotwierdzony powód za tym stojący, to 
znalezienie szczęścia i ochrony.  

Jeśli należycie do Kościoła Chrześcijańskiego, to zwykle jest co następuje: 

‘Dopóki nie zadowalacie Boga – grzeszycie.’ 

Jak pewnie widzicie, zdanie to nakłada poważne ograniczenia na waszą zdolność do 
doceniania życia. Jesteście umieszczeni w mentalnej klatce, która więzi wasz umysł w tym  
strasznym ostrzeżeniu, że jeżeli nie będziecie zadowalać Boga, będziecie grzeszyć  a kara 
niewątpliwie nadejdzie. Jak rozpoznać tę karę nigdy nie jest mówione, ALE ZAGROŻENIE WISI 
NAD GŁOWAMI CZŁONKÓW KOŚCIOŁA O SWOBODNYCH OBYCZAJACH. Niektórzy ludzie 
są mocno przygnębieni takim nauczaniem. 

Jest to poważne ograniczanie IMPULSU ŻYCIA, które jest , w swoim pełnym znaczeniu, 
nieograniczoną RADOŚCIĄ, entuzjazmem, śmiechem, miłością, spontanicznością,  dobrym 
samopoczuciem i wbudowanym poczuciem optymizmu – takie życie nigdy nie pozwoli wam 
upaść – będziecie mieli dosyć jedzenia, picia, ubrań i wszystkiego, czego potrzebujecie do 
uczynienia was szczęśliwymi. 

ŻYCIE jest aktywnym strumieniem świadomości, mającym swoje pochodzenie w 
UNIWERSALNEJ ŚWIADOMOŚCI. ONO łączy – i zapala – uśpione ZIARNA w roślinach, 
zwierzętach i ludziach oraz pobudza je do wzrostu według wewnętrznego planu, który nauka 
nazywa DNA. 

To jest prawdziwy uniwersalny, wieczny IMPULS ŻYCIA, który jest wasz poprzez prawo 
narodzin na tym świecie. Możecie zobaczyć go w dzieciach, zanim ich małe umysły, pouczane 
przez dorosłych, zaczną wątpić czy ŻYCIE jest rzeczywiście takie bezpieczne i wolne od bólu i 
niedoli, jak myślały, że jest. Instynktownie dzieci leżą na plecach i machają swoimi rękami i 
nogami i rechoczą śmiechem. ‘BYCIE ŻYWYM  jest DOBRE’, zdają się mówić. Zakładając 
oczywiście, że miały szczęście urodzić się w kochającej rodzinie, która zaspokaja ich wszystkie 
potrzeby. 

Jednak jest dużo głębszy ASPEKT ŻYCIA – który jest rzeczywiście UNIWERSALNĄ 
ŚWIADOMOŚCIĄ, działającą w Swoim własnym tworzeniu galaktyk i samej ziemi. 

To jest aspekt, który był mi dany, żeby dostrzec jasno i ZROZUMIEĆ, kiedy byłem na Pustyni 
Synaj w Palestynie. Widziałem, że POCHODZENIE ŻYCIA, ŹRÓDŁO naszego ISTNIENIA, 
zawsze manifestuje Siebie poprzez wszystkie żyjące istoty, od najmniejszej po największą, od 
bratka po słonia, w bardzo specjalny sposób, inteligentny sposób. Było tak konsekwentne, że 



moglibyście nazwać TO NATURĄ TEGO, co nadało wszystkim tworzonym rzeczom widzialne 
istnienie. 

NATURA TEGO jest również ŹRÓDŁEM wszystkich ziemskich cudów, radości, szczęścia, 
osobistego spełnienia i kreatywności. 

Nie ważne gdzie żyjące istoty, ludzie i zwierzęta mogą pójść, są dosłownie obsługiwane minuta 
po minucie przez zamieszkującą NATURĘ naszego ŹRÓDŁA ISTNIENIA. Nie ma ucieczki od 
tego. JEDNAK – dopóki nie przyszedłem na ziemię i dopóki nie wróciłem poprzez umysł mojego 
Rejestratora, czy ta PRAWDA była nauczana, pokazując jej pełną doniosłość? 

Nie musicie gonić za szczęściem czy sukcesem, urzeczywistnieniem waszych marzeń, 
zdrowiem – ponieważ WSZYSTKO TO  jest już w was, wyrażane w was przez wasze ŹRÓDŁO 
istnienia, wasze ŹRÓDŁO ŻYCIA. Wszystkie te rzeczy, których tak gorliwie i słusznie pragniecie 
– są WASZE. Jednak nie wyglądają na wasze, ponieważ są ukryte pod waszą mentalną 
strukturą, wierzeniami, opiniami, tworzonymi i utrzymywanymi przez waszych przodków i ich 
przodków zanim oni – i najwyższy czas wy – tak wielu z was, jak wielu jest w stanie podjąć 
potrzebne działania, rozpocznie całościową wymianę waszego mentalnego programu. 

Usuńcie mity, usuńcie waszego strasznego luda, wasze obawy, waszą desperację, wasze 
frustracje, waszą udrękę i przebudźcie się – WSTAŃCIE i ZDAJCIE SOBIE SPRAWĘ, że są 
one wszystkie w waszych głowach, zrodzone z waszego osobistego mentalnego stanu I 
UWOLNIJCIE SIĘ OD NICH. 

Łatwiej powiedzieć niż zrobić, ale nie miejcie wątpliwości w myślach, bo WIELKA PRAWDA 
ISTNIENIA jest TAKA.  

NIE JESTEŚCIE SAMI. 

Są nauczyciele, którzy głoszą pozytywne myślenie – ale ja tego nigdy nie robiłem. Mówiłem 
wam jasno, że KRÓLESTWO NIEBIESKIE JEST W WAS. Chodziło mi o to, że ŻYCIE jest 
źródłem WSZYSTKIEGO czego moglibyście kiedykolwiek chcieć – zakładając, że pozwolicie 
mu pracować w was poprzez wymiecenie wszystkich wątpliwości I POPRZEZ WIARĘ, ŻE 
DOPROWADZI WAS DO DOBROBYTU, RADOŚCI I SPEŁNIENIA w zakresie, w jakim 
potraficie pozbyć się z waszych umysłów i emocji starych myśli i uczuć ego. 

TO miałem na myśli, kiedy mówiłem: ‘Przyszedłem przynieść wam życie bardziej obfite.’ 

Przyszedłem – i przyszedłem teraz – przebudzić was do faktu, że ŻYCIE  w was najpierw 
spowodowało wasz wzrost, potem wzrost waszych planów, nadziei, oczekiwań, dało wam całą 
potrzebną asystę, aby umożliwić realizację waszych planów, nadziei i marzeń w poprawny i 
perfekcyjny sposób, która przyniosła życie również innym ludziom. ONO wchodzi do waszych 
trudności i przynosi uzdrowienie tam, gdzie wasze serce jest obolałe lub wasze ciała poddają 
się chorobie, ONO naprawia katastrofy w waszym życiu w taki sam sposób jak uzdrawia 
połamane kości, spełnia wasze wszystkie potrzeby kiedy powstają – w perfekcyjny sposób. I 
ŻYCIE, inaczej niż ludzie, utrzymuje system porządku we wszystkim, czego podejmuje się 
dokonać. 

Wszystko to znaczy ‘ŻYCIE BARDZIEJ OBFITE’ – bardziej niż marzyliście. Poddajcie moje 
słowa testowi. Uczyńcie jasną formę waszego najdroższego życzenia w waszym umyśle. 
Zabierzcie to do Boskiej Świadomości w ciszy medytacji, PROŚCIE, dajcie szczere 
podziękowania, że to otrzymaliście. Prośba jest teraz wypełniona ŻYCIEM i musi zaistnieć, 
dokładnie w ten sam sposób, jak nasienie wzrasta, kiedy wkłada się je w ziemię i podlewa. 



Czekajcie, dziękujcie stale za otrzymanie, nigdy nie wątpcie i otrzymacie bardzo jasną 
odpowiedź. 

Możliwe, że kiedy czytacie tę wiadomość, iż ‘wszystkie rzeczy piękne i zdrowe, włączając 
uzdrowienie, są już wasze’, zastanawiacie się, dlaczego tak jest, że ciągle macie waszą 
chroniczną chorobę czy biedę mimo waszej modlitwy i wiary. Spytajcie poważnie, jak bardzo 
potraficie rzeczywiście wierzyć. 

Mogę tylko powiedzieć, że prawdziwa wiara jest relatywnie rzadkim stanem. 

 Co to jest PRAWDZIWA WIARA? 

Jest to chwila nieprzepartej transcendentnej pewności, kiedy WIECIE w sposób poza wszelkim 
negatywnym i pełnym strachu niedowierzaniem, że ŻYCIE JEST silniejsze, bardziej 
transformujące, kontrolujące bardziej perfekcyjnie atomowe pierwiastki, niż jakakolwiek choroba 
może być. Wtedy – jak setki chronicznie i krytycznie chorych ludzi potwierdzało przez wieki, 
upragniony niewyobrażalny cud miał miejsce i nagle czuli przypływ ciepła i mocy, być może 
widzieli ŚWIATŁO, a całkowite uzdrowienie umysłu i ciała było doświadczane tam, gdzie 
wcześniej była choroba. 

Można tego dokonać. Cuda również zdarzają się po dłuższym okresie czasu i są dlatego 
niedoceniane, ale mogą równie dobrze być rezultatem trwającej wiary, jak szybkie spontaniczne 
uzdrowienia. Inne cuda ‘spełniania potrzeb’ mają miejsce daleko bardziej, niż zdajecie sobie z 
tego sprawę. Starajcie się WIERZYĆ, módlcie się o WIARĘ – i kiedy najmniej się tego 
spodziewacie, będzie wam to dane. Starajcie się być absolutnie konsekwentni w waszych 
wysiłkach, aby znaleźć i uczynić kontakt z Boskością – i będzie wam to z pewnością dane.  

To jest Prawo Egzystencji, że kiedy PROSICIE, otrzymacie. Kiedy SZUKACIE, to czego 
szukacie będzie wam ujawnione. Kiedy pukacie, będzie wam otworzone. 

Cieszcie się. Wierzcie!  



Jeśli wierzycie 

CHRYSTUS MÓWI: 

‘Zszedłem na dół mówić do was kolokwialnie poprzez mojego Rejestratora we właściwym 
czasie, aby spróbować obudzić w was świadomość tego, że wszystkie wasze kłopoty, 
zmartwienia i ograniczenia są wcześniej w was. 

Tak jest, ponieważ wasze myśli urastają z zamieszkującej w was charakterystyki. A wszystko 
czego doświadczacie w życiu jest manifestacją waszych nawykowych myśli i słów. 

Wielu z was mówi o posiadaniu ‘Mocy’, ale ja staram się dać wam ‘Najmocniejszą’ Prawdę we 
wszechświecie. 

To dosłownie UCZYNI  albo ZMIENI wasze życie, zdrowie, posiadanie, relacje i szczęście. 

Są bardzo popularne audycje ‘talk show’, starające się pomóc ludziom w zmianie ich percepcji, 
podejścia, myśli, słów i działań, aby żyć bardziej konstruktywnie i szczęśliwie w relacjach. 
Ludzki umysł jest proszony o zaczerpnięcie wystarczająco dużo energii i siły woli w celu 
wyeliminowania swoich własnych wzorców myślowych i słów. 

Ponieważ wszystkie MYŚLI urastają z wrodzonych i planetarnych wibracji, jest to bardzo trudna 
rzecz do wykonania – i jest niewielu, którzy dokonali tego. 

Jest inny sposób, który naśladowany konsekwentnie i z wiarą zapewnia, że ludzie osiągną 
sukces w swoich usiłowaniach zmiany życia i stanu emocjonalnego w wypełnione sukcesem i 
radością. 

Ten sposób to DROGA CHRYSTUSA, którą przedstawiłem w moich Listach, podyktowanych 
specjalnie przygotowanemu umysłowi mojego Rejestratora. 

Ta witryna internetowa istnieje już prawie cztery lata i w tym czasie ludzie próbują żyć według 
Prawdy, zawartej w tych Listach i opisują wielkie zmiany, mające miejsce w nich samych i w ich 
życiu i środowisku. 

Naśladowanie DROGI CHRYSTUSA prowadzi do osiągnięcia dużo więcej niż możliwości 
polepszenia z pomocą innych ludzi. Prowadzi to do ciągłej, jeszcze sekretnej, pozytywnej 
zmiany, mającej miejsce w świadomości ludzi tak, że po pewnym czasie odkrywają oni, iż 
reagują łatwo i ze szczęściem, w bardziej konstruktywny sposób na bodźce zewnętrzne. 

Zauważają, że rzeczy, których szczerze pragnęli w końcu przychodzą do ich doświadczenia. 
Mogą znosić łatwiej ciężary, bardziej pewni pomyślnego wyniku końcowego. Spontanicznie 
odkrywają, że z niesmakiem odrzucili wszystkie poprzednie krytyczne wzorce  myślowe. Dziwią 
się jak mogli zawsze reagować takim destrukcyjnym myśleniem na innych. 

Zamiast czynić z osobistej zmiany codzienną batalię odkryli, że jest jakaś Super Moc – Siła 
Życia – Boska Świadomość, wchodząca do ich umysłów cicho i milcząco, umożliwiająca im 
odnalezienie nowego SZCZĘŚCIA. 

Moje Listy do świata są kolosalnie ważne i pilnie potrzebne tym, którzy potrafią je zrozumieć. 
Wchodzą w fakty naukowe znane wcześniej naukowcom – ale wykraczają poza nie ku 
prawdziwej PRZYCZYNIE faktów naukowych. 



Są istotnie ważne, ponieważ obalają stare mity, które WSTRZYMUJĄ LUDZI W ICH 
POSZUKIWANIU DUCHOWEJ PRAWDY. 

Odkrywają tak zwane tajemnice tworzenia i samego życia. 

Bardzo ważne, że jasno opisują pochodzenie i prawdziwą naturę Ego oraz właściwy sposób na 
radzenie sobie z nim, kiedy utrudnia realizację najlepszych interesów ja. 

LISTY opisują również genezę kreatywności i ‘grunt’, z którego wszystkie tworzone rzeczy biorą 
swoją formę i istnienie. 

Jeśli wierzycie, że kiedykolwiek istniałem jako ‘Jezus’ w Palestynie, miejmy nadzieję, że 
będziecie wystarczająco otwarci na zaakceptowanie, że kiedy jestem najbardziej potrzebny w 
waszym świecie, rzeczywiście wróciłem poprzez przygotowany umysł mojego Rejestratora, aby 
mówić do was bezpośrednio. 

Jeśli jednak nie wierzycie, niestety nie mogę wysłać moich wibracji duchowej świadomości, aby 
weszły do waszych komórek mózgowych i zmieniły wasze myśli oraz otworzyły waszą 
percepcję. Wykonanie tego przeciwko waszej woli czy bez waszego zaproszenia, 
pozostawiłoby was z permanentnie zniszczonym mózgiem. 

Tak więc, dopóki doświadczenia życiowe pogłębiają wasze przeszkody mentalne, pozostaniecie 
niezdolni do zaakceptowania wielkich PRAWD wyrażonych w moich Listach. 

Jednak jesteście tak samo w promieniowaniu mojej Duchowej Myśli, jak wszyscy inni, którzy 
chętnie słuchają, słyszą i naśladują moje słowa. 

Jestem tu zawsze dla was, ale gdy nie wierzycie – zamykacie cały duchowy wgląd, jaki ze mnie 
emanuje. 

Ci, którzy wierzą, mogą być pewni, że moja Prawda jest rzeczywista i poprawna, ponieważ 
Prawda, jaką wam ślę tak jasno jak potrafię poprzez mojego Rejestratora, była prawdą daną mi 
na Pustyni w Palestynie. 

Jako rezultat tej PRAWDY MOGŁEM WYJŚĆ Z PUSTYNI I ROZPOCZĄĆ WYGŁASZANIE 
KAZAŃ I UZDRAWIANIE.  

Proszę was, PRZEBUDŹCIE SIĘ! Możecie przyjść do mnie po pociechę, duchowy wgląd i 
emocjonalną siłę. Jestem bardzo żywy w Niebiańskich Królestwach. 

Możecie medytować i otworzyć wasze serca na Boską świadomość oraz otrzymać Jej 
uzdrowienie, radę, duchowy wgląd. 

Jednak możecie otrzymać tylko – w stopniu – w jakim prawdziwie wierzycie, iż jesteście w 
stanie uczynić prawdziwy kontakt ze mną i z Nieskończonym. 

Ale jeśli WIERZYCIE, musicie prosić – NIGDY NIE WĄTPIĄC – i będzie wam dane. 

To jest moje najbardziej żarliwe pragnienie, żebyście strzegli tych słów, pobrali Listy i 
rzeczywiście studiowali i praktykowali wszystko, czego was uczą. 

Pragnę, abyście doświadczyli rzeczywistego szczęścia, rzeczywistej duchowej ochrony, 
rzeczywistego spełnienia waszych wszystkich potrzeb, w sposób jaki nie będzie miał żadnych 
mankamentów.’ 



Pilna wiadomość od Chrystusa 

CHRYSTUS mówi: 

„Przychodzę poprzez umysł mojego Rejestratora, ponieważ jest coś PILNEGO, co muszę wam 
powiedzieć! 

Kochajcie swoich wrogów; przebaczcie tym, którzy was wykorzystali, módlcie się za tych, którzy 
źle o was mówią, T a jeśli nie potraficie czynić tego waszą własną mocą, szukajcie każdej 
możliwej sposobności wykonania tego z mocą ducha – Boskiej Świadomości. 

MÓDLCIE SIĘ i MEDYTUJCIE i proście o pomoc. Będzie wam dane, jeśli będziecie uparci. 

Jeśli ego upiera się, zmuszając wasze myśli znowu do zjadliwości i gniewu i podnosząc 
wszystkie rodzaje argumentacji, dlaczego powinniście piętnować kogoś, kto głęboko was zranił,  
nawet fizycznie, rozpoczynajcie medytację, wielokrotnie, szukając wglądu i ulgi w waszym 
dylemacie, prosząc o usunięcie z was tych powtarzających się kłopotliwych i mściwych myśli. 

NIE zadowalajcie Boga, 

jak byliście uczeni w kościołach, 

ale, aby chronić się przed biczem waszych złych myśli, które rykoszetują w waszym życiu, 
rodząc gwałtowne przewroty i dalsze awantury i spory. 

PONIEWAŻ – jakąkolwiek moc przyłożycie do urażonych myśli, moc wyśle bezpośredni 
elektryczny strumień świadomości do osoby, która was zraniła – I ten strumień świadomości 
wróci, znajdując swoją drogę z powrotem do was w odpowiednim momencie, jak bumerang. 

Musicie wiedzieć, że każde pole elektryczne tworzy podobne pole magnetyczne – oba pracują 
zawsze razem – i dlatego CO WYCHODZI NA KONIEC WRACA. 

Jest to prawo naukowe egzystencji, ale oto czego  nauka jeszcze nie przyznała: 

Siła elektryczna dostarcza energii umysłowi; jest to impuls świadomości ‘Wyruszaj’ w umyśle. 
Siła elektryczna jest aspektem świadomości. 

Magnetyzm o dwóch twarzach zasila ludzkie i zwierzęce emocje – ‘przyciąga’ i ‘odpycha’. Jest 
impulsem ludzkiej miłości i impulsem nienawiści. 

Magnetyzm jest doświadczany przez żyjącą istotę jako emocja – uczucie. 

Opisałem tę Prawdę w pełni w moich Listach 5 i 6. 

Nie tylko to, naukowa wiedza medyczna odkryła ( co rozumiałem bardzo dobrze w Palestynie, 
2000 lat temu), że wszystkie myśli, przyjmujące formę w waszym mózgu, schodzą do waszej 
przysadki mózgowej poprzez podwzgórze i negatywność oraz emocjonalna trauma (niskie 
wibracje), którą zawierają jest przekazywana do waszych organów i całego ciała, powodując 
wyczerpywanie energii i na koniec chorobę. 

Jest to fenomen, produkujący psychosomatyczne dolegliwości, potwierdzony przez świat 
medyczny. 



Kiedy byłem w Palestynie 2000 lat temu, mówiłem Żydom, nie martwcie się piciem z nieumytych 
naczyń, ale zwracajcie uwagę i dbajcie o to, co wychodzi z waszych ust. Przetłumaczyłem to, 
co jest  zapisane w ewangeliach Nowego Testamentu na słowa, które rzeczywiście mówiłem do 
Żydów – którzy nie mieli pojęcia, co próbuję im powiedzieć. I smutne, że rożne kościoły 
‘Chrześcijańskie’ są nieświadome tego do dzisiaj. 

Jakże mogłyby rozumieć – nie mają oświecenia  jakie otrzymałem na Pustyni, które rozświetliło 
mój umysł i odbiło w nim duchową wiedzę o pochodzeniu tworzenia i praw egzystencji. 

Jednak WY, którzy żyjecie dzisiaj na świecie, mieliście niezliczonych nauczycieli, 
przychodzących na ziemię, wyjaśniających naukowe fakty a także mistyków, którzy prowadzili 
was do metafizycznej, duchowej prawdy, przygotowując was na moje Listy, które zawierają 
Prawdę najwyższą ze wszystkich – o prawdziwej Naturze waszego Źródła Pochodzenia, które 
nazywacie Bogiem i Uniwersalne Prawa Egzystencji.  

Chcę teraz, abyście pomyśleli o prawdziwie strasznej i oburzającej pracy, jaką pewni ludzie 
zainicjowali w waszym świecie – na przekór tym wszystkim Nauczycielom aspektów Prawdy.  

Trwający w Iraku przelew krwi jest przypadkiem, który powinien zmusić was wszystkich do 
głębokiego myślenia o prawdopodobnym bumerangu z takiej destrukcyjnej akcji. 

Chcę, abyście pomyśleli o tej sytuacji z duchowego punktu widzenia, który nie potępia, ale widzi 
‘prawdę’, tkwiącą w myślach i działaniach  zaangażowanych w tę sytuację. 

Oto macie człowieka, Saddama Husseina, który był zdeterminowany do objęcia władzy w Iraku i 
przyniesienia pokoju i dostatku swoim ludziom. Niezaangażowany w prawdziwą duchowość, 
używał najbardziej surowych i brutalnych metod do kontrolowania narodu. Do uciszenia tych 
ludzi, którzy stwarzali mu problemy. Luzie ci używali przemocy w powstaniu przeciwko niemu a 
on wylał przemoc z powrotem na nich. To był despotyczny Dyktator i sekta ludzi takiego 
samego mentalnego i moralnego poziomu – ich duchowe wibracje, mimo ich modlitw i 
zewnętrznych widowisk religijnych, były tak ciemne i gęste oraz niskie, jak to tylko możliwe do 
osiągnięcia w waszym świecie dzisiaj.  Hussein i ci ludzie bez zasad zasłużyli na siebie. 

Irakijczycy tolerowali go, niektórzy nawet podziwiali go i oklaskiwali, ponieważ utrzymywał pokój 
w zmiennym narodzie i dawał im szansę na życie tak spokojne, jak pozwalała na to ich 
wewnętrzna agresywna natura. 

Sprzeciwił się USA, ROZZŁOŚCIŁ ICH LIDERÓW i, równie zarządzani przez ego Liderzy, 
zdecydowali ukarać Saddama Husseina przez nałożenie sankcji. Później, impuls humanitarny 
pobudził inaugurację systemu ‘Ropa za Jedzenie’, który pomagał głodnym ludziom w Iraku i 
umożliwiał Ameryce dostęp do ropy, której potrzebowali. Jednak ta miara była poważnym 
ciosem w dumę Husseina i nie zaspokoiła narodu, pozbawionego ogólnego luksusu i 
codziennych dóbr, którymi cieszyli się jego sąsiedzi. 

Chcę, abyście wy, ludzie tego świata pomyśleli empatycznie o niewyobrażalnej ilości urazy, 
nienawiści, udręki  przyniesionej przez tę akcję narodowi, mocnemu swoim Płodnym 
Bogactwem, uzbrojeniem, wytrenowanymi żołnierzami, marynarzami i lotnikami. 

Chcę, abyście zrozumieli, że takie NARODOWE EMOCJE stają się ‘żyjącą siłą’ destrukcji 
olbrzymiej proporcji. 

Jest pewne, że NIKT prawdziwie na torze DROGI CHRYSTUSA – MOJEJ DROGI – 
kiedykolwiek nie naśladowałby takiego sadystycznego kursu. Napotykając na problem do 



czynienia  z Saddamem Husseinem, taki lider, oświecony duchowymi i naukowymi Prawami 
Egzystencji, zwołałby sesję oświeconych ludzi, aby medytować i prosić o radę. 

Moja rada byłaby zwołać spotkanie z Saddamem Husseinem i wskazać tragedie, które na 
koniec nastąpią po impasie pomiędzy obu krajami. Oświecony Lider, zamiast ‘panowania nad’ 
Husseinem i straszenia go wojną, poprosiłby jego i jego doradców o sporządzenie dokumentu, 
porozumienia, na mocy którego oba kraje mogłyby żyć w przyjaźni   i które promowałoby rozwój 
i krajowy program wzbogacenia w obu państwach. 

Taki oświecony Lider przeczytałby tę Iracką propozycję wprowadzenia pokoju i harmonii, 
dyskutowałby o niej spokojnie ze szczerym życzeniem ustanowienia dobrobytu dla wszystkich. 
Mógłby zwołać swoich oświeconych ludzi w celu medytowania i uzyskania poprawek, KTÓRE 
OTRZYMANO PODCZAS MEDYTACJI. 

W ten sposób ludzie pod władaniem Husseina uwalniani by byli stopniowo spod władania 
tyrana, Saddam sam widziałby korzyści, płynące z pokojowego podejścia zamiast agresywnego 
i Kraje Arabskie były by pod wrażeniem sukcesu przedsięwzięcia. Spowodowałoby to, że 
Muzułmanie przemyśleliby na nowo swoją obecną interpretację Koranu.  

Jednak jaka jest zatwierdzona i powszechnie akceptowana DROGA ŚWIATOWA ? 

Czego ‘Ludzki Duch’ – Ludzkie Ego dokonało dzisiaj? 

Rozważcie czy może być jakakolwiek korzyść z zachowania nakreślonego poniżej? 

Pokojowy naród, spokojni ludzie , pozbawieni wcześniej  swoich handlowych możliwości z 
innymi narodami, zostali zbombardowani w nocy. Ich budynki, budowane z wielkim wysiłkiem i 
dużymi wydatkami pieniężnymi, oferujące różne usługi ludziom, zostały zburzone. 

Noc po nocy, niewinni ludzie poddani byli horrorowi bomb, pytając siebie  -  ‘ Gdzie one 
spadną? Kogo trafią? Czy odnajdą nas w gruzach? Czy stracimy członka rodziny? Czy wszyscy 
zostaniemy zabici? 

Czym ci ludzie zasłużyli na takie straszliwe doświadczenie, ustępując  i próbując żyć tak 
szczęśliwie jak mogli, pod rządami tyrana, którego nienawidziło USA? 

Przedtem, w  USA, inny okrutny fanatyk nakazał realizację planów zniszczenia bliźniaczych 
wież Trade Centre w Nowym Jorku. Wielki krzyk furii, gniewu, rewanżu powstał wśród ludzi 
Ameryki. Utracili wielu ludzi  - bliskich – w tym zniszczeniu. Każdego roku, odbywają się posługi 
Chrześcijańskich kościołów, upamiętniające śmierć i wiele łez jest wylewanych w powodzi żalu 
po nich. 

Pomyślcie przez chwilę: ‘Chrześcijańskie Posługi’ – czy jest jakakolwiek mowa o  przebaczeniu 
tym, którzy byli instrumentami tej katastrofy? 

Czy są łzy wylewane przez Amerykanów za niewinnych, którzy zginęli pod gradem bomb, 
zrzucanych noc po nocy  z nie innego powodu, tylko jadowitej nienawiści Husseina? Czy 
podtrzymują posługę dla zmarłych Irakijczyków? Czy chociaż rozważają, że zamordowali 
niewinnych – którzy nie mieli żadnej ochrony przeciwko straszliwej broni USA i nie krzywdzili ich 
nigdy? 

Rozważcie wagę emocjonalnej niedoli rozpętanej przez nieznośne i aroganckie zniszczenia 
dokonane przez inny kraj – zniszczenia, które dały przyzwolenie wszystkim walczącym grupom 
rebeliantów, które Hussein trzymał w pogotowiu. Rozpętano najbardziej okrutny sposób 



zabijania innych – bombowe zamachy samobójcze. Za każdym razem kiedy taka bomba 
wybucha – zabijając osoby postronne, Amerykanie, którzy obsługują wojnę przeciwko Irakowi, 
powinni zdać sobie sprawę, że to ich wsparcie czyni możliwymi takie samobójcze zamachy 
bombowe. 

Rozważcie tylko rozpętanie gigantycznych, niebywałych emocjonalnych wibracji horroru, 
nienawiści, rewanżu i odwetu, które teraz kierowane są na Amerykę. 

Jak Amerykanie myślą, że ta ‘Energia Nienawiści’ będzie się objawiać przeciwko nim? 

Ponieważ będzie objawiać się jako śmierć i zniszczenie. To jest prawo egzystencji. Nawet 
kościoły ‘Chrześcijańskie’ żądają wierzenia w to prawo. 

Tam gdzie nie ma PRZEBACZENIA, jest odpłata w formie Przyczyny i Skutku. 

PRZEBACZENIE, całkowite i totalne oraz MIŁOŚĆ, rozprasza furiackie energie nienawiści. Bez 
przebaczenia nabierają rozmachu od trwającej urazy oponenta. 

Czytajcie artykuł ‘Pęknięcia waszej planety’ i pytajcie siebie, jak ten straszliwy ładunek 
nienawiści objawi się. Kto w Ameryce będzie – WCZEŚNIEJ CZY PÓŹNIEJ – celem? 

Dlatego mówię wam jasno: w waszym domu, w waszej społeczności, w waszym mieście, w 
waszym Stanie, w waszym kraju – PRZEBACZCIE temu, kto zranił was w jakikolwiek sposób – 
mały czy duży. Niech te słowa rozdzwonią się w waszym kraju w jakikolwiek sposób, który 
macie. 

I jeśli nie potraficie łatwo przebaczyć, ponieważ wasze ego wam nie pozwala – wtedy zanieście 
wasze rany i gniew do Boskiej Świadomości (którą nazywałem ‘Ojcem’, będąc w Palestynie) i 
proście o Jej napływ Kierowanej Duchowo Mocy, aby delikatnie rozluźnić i usunąć ciężar z 
waszych umysłów. 

Czy wasze religie wam to mówią? Nie, nie mówiły tego, kiedy byłem w Palestynie i nie mówią 
teraz. 

W rzeczywistości ci, którzy zajmują najwyższe pozycje w najsilniejszych narodach i powodują 
najstraszliwsze zniszczenia w świecie są przyjmowani z pompą i ceremonią, uśmiechami i 
uściskiem dłoni przez liderów różnych ‘Chrześcijańskich’ religii. Ślepota ściska dłonie i daje 
błogosławieństwo ślepocie. 

W celu usłyszenia PRAWDY – MUSICIE PRZYJŚĆ BEZPOŚREDNIO DO MNIE. Jestem 
prawdziwie żywy i uniwersalny w istnieniu; PRZYCHODŹCIE a ja przyjmę wasze wezwanie i 
odpowiem z miłością na nie. 

Miejcie odwagę dołączyć do DROGI CHRYSTUSA i naśladować naukę, jaką przyniosłem 
światu w moich Listach. One pokażą wam jak pozostać w harmonii i zgodzie z PRAWAMI 
EGZYSTENCJI. 

Pomogą wam wejść w harmonię z samym wszechświatem. A wszystkie rzeczy wtedy będą 
pracowały w kierunku waszego największego dobra, szczęścia i ochrony.”   



Prawdziwe Królestwo Niebieskie na Ziemi 

To jest mowa CHRZYTUSA, Styczeń 2006. 

Prawdziwe Królestwo NIEBIESKIE na ziemi. 

„Chciałbym, żebyście mogli zobaczyć i doświadczyć świata, jaki rzeczywiście mógłby być dla 
was. Żyjący świat, całe stworzenie brzmiące razem z wami. Wasz świat został utworzony przez 
MIŁOŚĆ, zaprojektowany przez MIŁOŚĆ, aby spełnić osobiste potrzeby każdej pojedynczej 
żywej istoty, w co jest zaangażowany przez miliony lat egzystencji. Jeśli tylko moglibyście stać 
się świadomi tej wspaniałej radości i promiennej MIŁOŚCI, kiedy spacerujecie po waszym 
ogrodzie albo idziecie przez wieś. 

Jeśli tylko moglibyście wejść w świadomość  okazałego drzewa, jak stoi proste i wysokie, 
rozkładając swoje gałęzie dla ptaków, aby mogły na nich lądować i robić swoje gniazda. Jeśli 
tylko moglibyście wejść w świadomość ptaka, kiedy znajduje najlepsze miejsce na gniazdo, 
doświadczyć jego przyjemności i poczuć jego miłość do drzewa, które dostarcza mu domu i 
cienia. 

Wszędzie jest obopólna miłość, przepływająca pomiędzy żywymi rzeczami, roślinami, 
insektami, ptakami, zwierzętami, rybami a ich środowiskiem. Tylko drapieżniki umieściły siebie 
na zewnątrz tej świadomości miłości. 

Zbadajcie oczy drapieżników, jedno i drugie, i porównajcie ich dziką intensywność z oczami 
pozbawionych przemocy zjadaczy ziół i trawy – tam zobaczycie okrucieństwo jednych i spokój 
drugich.  

Jak powiedziałem, kiedy żyłem na waszej ziemi. 

‘Oczy są lampą duszy’ i z czego nie zdajecie sobie sprawy, wszystkie oczy promieniują na świat 
wewnętrzną jakością istnienia. Promieniują wewnętrzną świadomość, która błogosławi to, co 
widzi – albo kurczy to swoim własnym złym humorem. 

Kiedy żyjecie całkowicie w waszej ludzkiej świadomości, wasze myśli, zwykły sposób mówienia, 
wasze ciągłe ocenianie ludzi i pozorów, nie jesteście w stanie brać udziału w tej RADOŚCI 
EGZYSTENCJI, która spontanicznie tryska w świadomości wszystkich pozbawionych przemocy 
żyjących istot – jest odczuwalna przez wszystkie spokojnie żyjące istoty – chyba, że są 
pozbawione zaopatrzenia przez suszę. 

Nie możecie tego odczuwać, ponieważ wasz umysł rozwinął się wzdłuż kierunku logiki i rozumu 
i działacie według waszej woli, wyobraźni, pragnień i ego – a wszystkie te mentalne aktywności 
blokują wasz duchowy umysł na czubku waszej głowy; odgranicza to kontakt sześciu zmysłów z 
przepięknym światem, w którym żyjecie i którego oddaleni w ogóle nie rozumiecie. Widzicie 
ciała i aktywność insektów, ptaków i zwierząt, ale nie potraficie wejść w świadomość ich w 
większości niewinnej, nieskażonej i ożywiającej siły życia. 

Możecie myśleć, że prawdopodobnie ich świadomość jest podobna do waszej. Jednak 
bylibyście w błędzie – ponieważ wszystkie żyjące istoty inne niż ludzie żyją poprzez intuicję – i 
komunikują się w sposób niemożliwy dla ludzi. Tak, komunikują się bardzo jasno – na długi 
dystans. Tak, komunikują się i cieszą się razem, bardziej niż kiedykolwiek będziecie wiedzieli. 



To Pustelnik, który siedzi ze swoją żebraczą miseczką i medytuje, który może wznieść się w 
nieskończoność i doświadczyć radości i chwały Boskiej świadomości, w której MY, wy i Ja, 
WSZYSCY żyjemy i czerpiemy nasze wieczne życie i istnienie. Pustelnik może doświadczyć 
tego w ciszy i spokoju swojego umysłu i może być podniesiony do takiej ekstazy, że nie ma 
potrzeby światowego życia – w rzeczywistości ucieka od niego. 

Ludzie będą mówić: „Jak pięknie, on oddał swoje życie Bogu.” Jednak jest to błędna percepcja. 
On odrzucił normalne codzienne życie, aby znaleźć PRAWDZIWE ŻYCIE W CHWALE, z 
którego całe stworzenie bierze swoją formę i istnienie. Nie ma większego doświadczenia 
jarzącej promienistości i duchowej ekstazy niż to. 

Jednak – jest to eskapizm, oferujący wielkie nagrody i pokonujący cele egzystencji w waszym 
świecie. To cudownie i wspaniale unosi do odpoczynku w blasku absolutnej Miłości i Spokoju 
jakiś czas i daje wiedzę o tym cudownym wymiarze wieczności. Tu wasz umysł może wejść w 
transcendentne aspekty uniwersalnej wiedzy. 

WASZE LUDZKIE ŻYCIE NABIERA NOWEGO POŁYSKU, ŚWIATŁA, RADOŚCI I 
WIĘKSZEGO ZNACZENIA. Jednak nie jest to wasz prawdziwy cel w życiu. 

Wasz prawdziwy cel na ziemi to WYRAŻENIA w myślach, słowach, czynach i pragnieniach, 
BOSKOŚCI, w której istniejecie. 

Możecie robić to poprzez medytację, czyszczenie waszego umysłu z negatywnych emocji, 
przez spotykanie innych w czasie dnia i oferowanie im uśmiechu przyjaźni, uznania ich istnienia 
– tak, żeby i oni czyli się ŻYWI i dlatego ważni – współistniejący, bez względu na swój status 
życiowy. 

Jak wielką radością jest możliwość kochania człowieka, ubranego w szmaty, nie posiadającego 
żadnych materialnych rzeczy, zmuszonego do żebraczego życia – w taki sam sposób, w jaki 
możecie kochać człowieka, który posiada niebywałe bogactwo, prestiże i żyje życie do 
pozazdroszczenia przez innych. Ta możliwość kochania każdego z osobna i wszystkich razem, 
bez zastrzeżeń jest rzeczywiście BOSKĄ MIŁOŚCIĄ – czystą bezwarunkową miłością. To jest 
cecha umysłu i serca, gdzie całe poczucie wyższości albo niższości dłużej nie istnieje. 

‘Dlaczego przynosi to człowiekowi tyle radości?’ , możecie pytać. 

To daje wam radość poza wszystkimi wyobrażeniami, ponieważ wznieśliście się wysoko, ponad 
żądania i krytyczne odczuwanie ja, które osądza i poniża innych. 

Jak wielkiego oswobodzenia ducha będziecie doświadczać, kiedy na koniec, oszukani czy 
obrażeni przez innych, ciągle  będziecie kontrolować swoje słowa i akcje a także odczuwać 
swoją boskość. Spoczywać będziecie teraz w stanie czystej spokojnej akceptacji tego, co ludzki 
świat może próbować wam zrobić a wy nigdy nie przestaniecie się śmiać – ponieważ wasz jest 
świat pełen promieni i duchowego światła, tworzonego przez Boskość – 

a wy będziecie świadomi, że ci, którzy próbują was ranić, nie zdołali jeszcze odnaleźć tego 
świętego świata, poczętego i ukształtowanego przez Czystą Miłość. 

Wiedząc to tak pewnie, tak jasno, jakże moglibyście NIE mieć tylko najgłębszego współczucia i 
troski dla nich, podczas ich zmagań, czasami odważnych, z ich plączącym ego.  

Kiedy nauczycie się kochać każdego  człowieka tak samo, zaczniecie intuicyjnie rozpoznawać 
aktualny stan ziemskiego istnienia każdej osoby i będziecie potrafili dostrzec dla siebie, co jest 
wartościowe w życiu a co jest ‘lukrem’ komfortu i prestiżu ego. 



Nie będziecie dłużej zwodzeni – ani nawet poruszeni – zewnętrznym show. 

Jeśli będziecie studiować Listy 5 i 6, będziecie w stanie widzieć jasno i dokładnie, dlaczego 
powiedziałem, że świat jest uczyniony przez MIŁOŚĆ, W MIŁOŚCI i podtrzymywany przez 
MIŁOSĆ. Kiedy w pełni zrozumiecie, dlaczego tak jest, możliwe jest , że pójdziecie dalej w 
realizacji i zobaczycie, że zabawianie się i  myśli przeciwstawne MIŁOŚCI odgraniczają was od 
podstawowej Rzeczywistości Egzystencji – umieszczają was w świecie cieni, gdzie nie jesteście 
w stanie dłużej widzieć świata, stworzonego przez Boską Świadomość po Wielkim Wybuchu – 
jesteście w stanie widzieć tylko  OBRAZY tego żyjącego świata i nie możecie poczuć ich 
radości. 

Zastanówcie się przez chwilę nad waszym światem, jaki jest dzisiaj – średnia mentalność 
mężczyzn i kobiet rządzona przez ego – i pomyślcie o radości i pięknie tego CO 
RZECZYWIŚCIE JEST, poza waszą normalną wizją – niedostrzegane z powodu ludzkich myśli 
– i LUDZKIEGO ZACHOWANIA. 

Wszystkie moje listy są kierowane tylko w celu pomocy wam w uniesieniu się z jakiejkolwiek 
obecnej niedoli, w której możecie trwać i uczynieniu autentycznego kontaktu z Boską 
Świadomością, która natychmiast zabierze się do odbudowy waszego zdrowia, siły i 
wewnętrznego skierowania ku wyższym celom egzystencji. Możecie wyjść z waszego piekła – 
ale tylko WY możecie zrobić to dla siebie. WY musicie wykonać inicjalną pracę, ale możecie 
poprosić Boską Świadomość, aby weszła do waszego umysłu i serca i dała wam dodatkową 
moc, zapewniającą sukces. 

Im więcej ludzi z podobną do duchowej i duchową percepcją będzie nawiązywać kontakt, aby 
szukać Królestwa Niebieskiego na ziemi, pojawią się małe gniazda duchowej luminescencji, 
oświetlające ten wasz ciemny świat, zapraszające coraz więcej członków, aby przyłączyli się do 
was w waszym szczęściu. 

Jak wyczyścicie swoją świadomość? Pamiętajcie, że jeśli będziecie korzystać TYLKO  z waszej 
własnej ludzkiej świadomości, będziecie prosić swoje ego, aby odpędziło wasze myśli ego – a 
to jest niemożliwe. Ego nie może przezwyciężyć ego. Musicie przebudzić się i zdać sobie 
sprawę, że ponad ludzką świadomością  jest Super Świadomość Boskiej Świadomości, opisana 
w Listach 5,6,7 i 8. 

Nigdy nie będziecie w stanie wejść do świadomości życia roślin i insektów, ponieważ wasz 
świat, to świat logicznych myśli. Jednak możecie wejść do Nieba na ziemi poprzez naukę, jak 
wejść w kontakt z Boską świadomością zaprosić Ją, aby wypełniła wasze umysły i serca, 
nadając nowy kierunek waszemu życiu myślowemu – i w ten sposób waszemu przyszłemu 
życiu i działaniu. 

Pragnę dla was znalezienia prawdziwej wolności od ego i wejścia do transcendentnej radości 
Boskości podczas, gdy jeszcze jesteście na ziemi.  



Dni Ostatnie 

Ja Chrystus, znany jako ‘Jezus’ w Palestynie więcej niż 2000 lat temu, wróciłem w tym bardzo 
krytycznym momencie w historii świata, aby do was mówić. 

Kiedy obniżyłem się w wibracjach świadomości, aby uczynić kontakt z waszymi ziemskimi 
wibracjami, ujrzałem świat światła i cienia, duchowego uniesienia i desperacji T i, co 
najstraszniejsze, ujrzałem degradację ludzkiego ducha. 

ŚWIAT W WIĘKSZOŚCI JEST W STANIE CIEMNOŚCI. 

Przeciętna osoba, czytając moje słowa może odczuć, że te zdania są przejaskrawianiem 
waszego nowoczesnego życia, ale aby zrozumieć całą nienormalność tego, co dzieje się na 
ziemi, człowiek musi najpierw doświadczyć chwili Światła. 

Przede wszystkim jestem zmuszony mówić o tym, co dzieje się z waszymi dziećmi na całym 
świecie. 

Czy zdajecie sobie sprawę jak bardzo CIEMNOŚC ROZSZERZA SIĘ  POPRZEZ RÓŻNE 
ETAPY I STANY DZIECIŃSTWA?  

DZIECI – ICH NATURALNIE OCHOCZE, CIEKAWE UMYSŁY, ZAWSZE SZUKAJĄCE 
CZEGOŚ EKSCYTUJĄCEGO I NOWEGO, BY PRZYCIĄGNĘŁO ICH UWAGĘ, WCHODZĄC 
WE WCZESNĄ DOROSŁOŚĆ – i z natury – PODDANI DUŻEJ CIEKAWOŚCI  SEKSUALNEJ – 
STYMULOWANI SĄ I NAPEŁNIANI  ŚWAITOWYMI KSIĄŻKAMI, RADIEM I ROZRYWKAMI 
TELEWIZYJNYMI. 

Tak powiecie, my to wiemy. A ja mówię, ciągle pozwalacie, aby to się działo. 

Jeśli bylibyście Dziećmi Światła, bylibyście tak wypełnieni współczuciem, że podnieślibyście 
jeden wspólny głos, mówiąc do tych, którzy obrastają w bogactwo kosztem WASZYCH umysłów 
i umysłów waszych DZIECI. 

‘Dosyć, nie pozwalamy wam więcej robić nam tego. Nie chcemy oglądać i słuchać tego, co 
zadowala wyobraźnię w waszych obrzydliwych umysłach – przestępstw, perwersji, jawnego 
seksu, ciągłych walk i sporów. Pragniemy powrotu  SPOKOJU i RADOŚCI, z których przyszły 
nasze dusze.’ 

DZISIAJ, BEZWIEDNIE, NIEWINNIE, DZIECI  WABIONE SĄ PRZEZ LUDZI Z 
EGOISTYCZNYMI I CHCIWYMI SEKSUALNIE CELAMI, DO SEKSUALNYCH PERWERSJI NA 
ICH WITRYNACH INTERNETOWYCH. 

Jeśli bylibyście Dziećmi Światła, nie moglibyście spać w nocy, wiedząc, że te niewinne małe 
dzieci używane są do zaspokojenia rosnących męskich seksualnych fantazji i popędów. 

TE DZECI POGRĄŻAJĄ SIĘ NA KONIEC W EKSCESACH JAKICH NIE SZUKAŁY I W 
ROZPACZY ZŁAMANEGO SERCA, PONIEWAŻ NIE WIEDZĄ JAK WRÓCIĆ DO SWOJEJ 
PIERWOTNEJ NIEWINNOŚCI. ICH DZIECIŃSTWO JEST IM ODBIERANE I SĄ ONE 
POZBAWIONE TYCH BARDZO WAŻNYCH LAT NORMALNEGO, EMOCJONALNEGO 
ROZWOJU. 



Jeśli bylibyście Dziećmi Światła, czulibyście ich ból, jakby był waszym własnym. Wasze 
sumienie nie pozwoliłoby wam spocząć, dopóki nie powstalibyście razem, domagając się z 
całych sił, serca i duszy, żeby to wtargnięcie  w niewinność słabych dzieci zostało zatrzymana. 

Niewinne? Nasze nowoczesne dzieci? – wy na ziemi możecie pytać. Jeśli bylibyście Dziećmi 
Światłości, wiedzielibyście, że były niewinne, dopóki nie poznały rzeczy ciemności, zrodzonych 
przez ludzki umysł na ziemi. 

Wy z ziemi mówicie, świat nie jest w CIEMNOŚCI – to jest wyolbrzymienie? 

Tak się przyzwyczailiście do CIEMNOŚCI, że jej nie rozpoznajecie. 

W waszym świecie rozpowszechnione są  narody zrujnowane wojną. Jest ciężki, ciężki, ciężki 
od obrzydliwych mentalnych i emocjonalnych częstotliwości wibracji i całkowitego 
nieposzanowania dla życia. Wasze ulice wypełnione są teraz niebezpieczeństwem, 
wściekłością kierowców, zawistnych rabusiów zazdrosnych o dobra innych, prześladujących 
drapieżników ochoczo konkurujących i kontrolujących innych poprzez użycie siły seksualnej. 

Liczba tych drapieżników może być mniejsza niż liczba waszych Przeciętnych Obywateli, ale 
jeśli bylibyście Dziećmi Światła , takim ludziom nigdy nie pozwolono by prosperować. Jednak 
prosperują oni naprawdę pośród was, ponieważ wasze własne umysły są wypełnione takimi 
zdarzeniami od oglądania waszej rozrywki. Staliście się twardzi i niewrażliwi na te horrory i 
dlatego umożliwiliście im rozmnażanie wśród was jak śmiertelnym wirusom.  

KIEDY ZNIŻYŁEM SIĘ i wszedłem empatycznie DO TEJ MIAZMY śmiertelnych myśli i 
destruktywnych uczuć, czułem ból doświadczany przez niewinnych, którzy padli ofiarą tych, co 
znajdują dreszcz emocji i poczucie siły, kiedy terroryzują słabszych. 

To rzeczywiście są ‘dni ostatnie’, jak to wasz świat nazywa czas, kiedy życie na ziemi staje się 
tak powszechnie brutalne i odseparowane od leżących u podstaw Praw Egzystencji, że TYLKO 
NIELICZNI spośród miliardów na ziemi wstrzymują się na chwilę, aby zadawać pytania: 

Co leży za ciemnością? Czy gdzieś jest Światło? Dlaczego Samo nam się nie ukazuje? 

W odpowiedzi na pilne, żarliwe pytania, dokonywane przez tych NIEWIELU ludzi, 
zszokowanych przez silne drapieżne emocje innych, jak mógłbym NIE wrócić teraz, aby 
osiągnąć tych co pytają, tych co szczerze pragną prawdziwej drogi na zewnątrz ciemności, 
która przepaja teraz każdy aspekt większości ludzkich żyć? 

Czy rozpoznajecie, że to rzeczywiście jestem JA, CHRYSTUS, który przyszedł nauczać was i 
pokazać wam drogę wyjścia z ciemności do ŚWIATŁA? Jakże mógłbym NIE przyjść w 
odpowiedzi na wasz ból? 

Czyż nie wiecie, że JA JESTEM MIŁOŚCIĄ a jest to natura czystej MIŁOŚCI, żeby wypełniać 
potrzeby tych, których kocha. 


