KRISTUS ÅTERVÄNDER - FÖRMEDLAR SIN SANNING
BREV 4
Jag, Kristus har kommit - av kärlek till er - för att sammanfatta allt det jag förstod under min
upplysning i öknen och som jag försökte att undervisa judarna om i Palestina för 2000 år
sedan. Vissa detaljer i mitt jordiska liv har beskrivits i Brev 1, 2 och 3.
Om ni läst dessa är det av yttersta vikt för ert välbefinnande att förstå - att fastän mina
efterföljare med tiden skapade en religion de kallade ’kristendomen”, som grundar sig
på redogörelser över mitt liv och min undervisning - är jag inte i färd med att diktera dessa
Brev för att undervisa och bekräfta det mina efterkommande sagt. Kristendomen är en
formell religion som av rent egennyttiga skäl anammade trosuppfattningar helt oförenliga
med den andliga Sanning som är KÄLLAN till VÅRT VARANDE.
Vad har “blodsutgjutelse” med ’UNIVERSELL ANDE’ att göra?
Vad ni nu måste inse är, att min undervisning, ända från början av mitt uppdrag på jorden i
Palestina, alltid framsprungit ur den högsta andliga Sanningen om Existensen och har intet
att göra med de mänskliga begrepp och rationaliseringar som mänskliga hjärnor lär ut.
Därför upprepar jag med eftertryck, att även om min persona på jorden för två tusen år
sedan var JESUS, så är syftet med min närvaro, - KRISTUS NÄRVARON, - i dessa Brev att
nå känsliga och inspirerade själar, för att undervisa dem om var de kan finna Gudomlig
Assistans under de framtida ohyggligheter som världen kommer att trassla in sig i. Av
denna anledning, har min djupa önskan att bistå dem som är mottagliga för mitt budskap i
dessa BREV, utkristalliserats i form av ’EXISTENSENS SANNING’. Vet och beakta detta!
Jag vill att ni skall veta och särskilt notera att jag kom till judarna i Palestina sjuttio år före
Jerusalem jämnades med marken.
Jag kom för att varna dem för att deras oskrivna regler för skick och bruk inte skulle ha något
värde för dem i framtiden då de drabbades av de svårigheter som skickade ut dem i en
fientlig värld. I ett av evangelierna är upptecknat, att jag grät av förtvivlan i det jag beklagade
att de inte lyssnade på mig, för jag skulle ha samlat dem, liksom hönan sina kycklingar under
vingarna, för att skydda dem vid ödeläggelsen. I stället dödade deras ledare mig.
Men efter det att judarna skingrats, då deras tempel fråntagits dem, lärde de sig då
någonting av sina erfarenheter? Undrade de varför en sådan katastrof vederfarits dem? Nej,
de fortsatte i enlighet med sina gamla traditioner och sin tro på sin egen överlägsenhet, trots
att historiska skeenden upprepade gånger bevisat för dem att också de varit utsatta för

katastrofer liksom andra folk. Till denna dag har de valt att ignorera ’Existensens
Sanningar’ såsom jag undervisade om dem i Palestina. Därför har de ådragit sig samma
omständigheter som följde på mitt jordiska liv i Palestina.
Var de än lever och bor, åsamkar dem, deras materialistiska värderingar, deras ’ett öga för
ett öga’ traditioner, samma mänskliga bedrövelse som de genom tiderna förorsakat andra,
genom sin arrogans och girighet. Allt de utstått har de själva sig själva att skylla.
Detta gäller också dem som egennyttigt har allierat sig med judarna för deras ekonomiska
makt inom sfären för världsfinanserna och de globala marknaderna. Vilka är det som håller
den stora majoriteten av världens befolkning hungrande trots att det finns tillräckliga
matupplag för att föda alla om blott man övergav ’profit som motiv för existensen’?
Om viljan funnes kunde finansiella ledare utforma och inleda planer för att distribuera
överskottet av varor till de underpriviligierade. Gjorde de detta skulle de finna att hela
universum gensvarade med välsignelser, världsekonomin skulle blomstra och fred bli
bestående i världen.
Förrän detta är möjligt måste det som redan skapats såväl i medvetandet som genom
hätska förnedrande handlingar, GLOBALT, bli förkroppsligad mänsklig erfarenhet - inte
som vedergällning utan som ett naturenligt uttryck för TILLVARONS LAGAR.
Var förvissade om att länder som motsätter sig andras “ondska”, i själva verket
motsätter sig konsekvenserna av sina egna tidigare ’medvetandefrön och handlingar’.
Därför kan översittartaktiken, det hätska angreppet av de mäktiga på de svaga, oberoende
av hur oförsonliga de svaga än ter sig, endast medföra allt större problem för översittarna.
Där de kände ett nålsting, lagrar de i sitt medvetande den framtida förödelse de nu
förorsakar andra. Kanske borde de betrakta “nålsticket” från de svaga som en väckarklocka
som varnar dem för deras fall ner i moralisk dekadens.
Eftersom dessa människor ständigt bryter mot EXISTENSENS LAGAR vilket medfört en
tidigare oöverträffad förstörelse av städer och av jorden är min avsikt att i detta BREV, inte
bara att sammanfatta allt det jag undervisade om i Palestina, utan att klart redogöra för de
underliggande orsakerna till den världskris som är i antågande, vilket jag inte gjorde då jag
senast talade till människorna.
Dessa brev skrivs strax före den mest avgörande perioden i er historia. När nöden
sedan verkligen drabbar er kommer ni att fråga mig varför jag inte varnade er tidigare.
Men jag säger er, att jag försökt varna världen de senaste tjugofem åren, men vare sig
media, förlag eller tv har varit beredda att lyssna och ge mig möjlighet att uttrycka mig
via mina företrädare.

Politikerna har kunnat nå fram till er - men jag, Kristus, har inte förmått göra det p.g.a.
att ni hårdhjärtat förnekat att jag, den levande Kristus, kunde återkomma, denna gång
genom avprogrammerade hängivna sinnen, för att varna nationer för det de är i färd
att skapa för sig själva i framtiden.
Kyrkorna som påstå sig tro på min existens har varit lika självupptagna av sina egna,
av människor skapade religiösa traditioner som materialisterna. Nu i elfte timmen, när
rädslan slagit rot i människomassorna, som nu är redo att lyssna på mina ord, måste
väl dörrarna åter öppnas, ty annars är mina ansträngningar för mänskligheten än en
gång förgäves.
Jag har kommit för att säga er att det verkligen blir ett åtskiljande av ’getterna’ från
’fåren’ som uppgivits i bibelns evangelier. ’Fåren’ utgörs av de själar som fridsamt kan
motta den högsta andliga sanning som hittills utgivits till världen. ’Getterna’ utgörs av
dem som inte har förmåga att lyssna till någon eller någonting då deras läggning är
alltför upprorisk och egodriften är för stark.
Varför skall de avskiljas nu? För att de som kan motta den sanning som återges på dessa
sidor och som kan följa riktlinjerna för Existensens Lagar kommer, trots att nästa period i
världshistorien blir oerhört bitter, att fortsätta vidare i ett relativt lugn och beskydd, med
uppfyllda behov och en pånyttfödelse i anden. ’Getterna’ dessvärre måste genomlida hela
den förfärande kraften i sitt inneboende upproriska medvetande.
Detta är INTE något straff från ovan - utan ett naturligt resultat av Existensens Lagar i
verksamhet: - det ni bär med er i ert sinne och hjärta kommer framdeles att
externaliseras i er kropp, ert liv och er omgivning. Då ni motsätter er och gör uppror
bjuder livet ert motstånd vad rör uppfyllande av era begär.
Jag har sedan länge upplyfts in i de högsta medvetandefrekvenserna i de himmelska
rikena och jag är individualiserat Gudomligt Medvetande. Mitt medvetande innefattar
hela jordklotet och jag når alla som kallar på mig.
Så har det varit för alla stora Lärare som levt på jorden, som varit upplysta och kunnat
varsebli Källans för allt Varande REALITET och som har undervisat människor utifrån
sin egen exalterade upplysningsnivå.
De var pånyttfödda i andlig Kraft för att genomtränga det mänskliga medvetandets täta
höljen och skåda det som i sanning låg bortom ’materiens’ värld - de kunde se, så
klart som deras tidigare mentala betingning tillät, skapelsens grundläggande enhet
inom sfären för Skapandet Självt.
Var och en av dem har, efter övergången in i den följande dimensionen för existensen,
undsluppit reinkarnationens trampkvarn och förflyttat sig in i allt högre sfärer av rent andligt

individuellt medvetande fram till porten för själva det UNIVERSELLA MEDVETANDET. De
har blivit Individualiserat GUDOMLIGT MEDVETANDE och innehar det GUDOMLIGA
MEDVETANDETS kraft och insikt.
Också de har del av KRISTUS MEDVETANDET som jag omtalade i ett tidigare brev. De
förenar det högsta av Intelligent Kärlek med det högsta av Kärleksfull Intelligens och förenar
Viljans Kraft med Syftets kraft. Deras drivkraft är likvärdigt manlig och kvinnlig. De är det
fulländade uttrycket för styrka och närande.
De är det perfekta EXEMPLET på vad alla män och kvinnor bör sträva efter att uppnå.
För att uppnå en sådan fulländning i varandet, måste den mänskliga anden åsidosätta
alla klyftor och all rivalitet. Vem du än hyllar som din profet kan du vara viss om att
han är Livet Självt och kraftfull inom Broderskapet för alla stora Lärare. Varje Profet,
varje Lärare har varseblivit samma VERKLIGHET och levt i sådan tillbedjan att han kan
vara viss om att han en dag kommer att uppnå varje människas mål - fulländning i
Paradiset.
Det är av stor betydelse att ni förstår detta och inser att all åtskillnad ni gör mellan era
Lärare är fullständigt felaktig, eftersom vi alla är förenade i vår gemensamma Källa för vårt
Varande. Vi är ett Broderskap av Levande väsen, där var och en av oss i vår individualitet
ger uttryck för den högsta Sanningen i VARANDETS KÄLLA.
Vi är likvärdiga i renhet, kraft, skönhet och i andens och kärlekens storslagenhet .
Därför måste, de olika religionernas “får” - de som inhämtat en tillräcklig andlig
förståelse av den fundamentala enheten i VARANDETS KÄLLA - förena sig i ett
jämställt broderskap i era städer och länder och sträcka ut handen och förena sig med
andliga trosfränder över hela världen, oavsett det som pågår i den yttre världen. Ni
måste överskrida alla era religiösa meningsskiljaktigheter som kristen, muslim, jude,
sufier, israelit, palestinier, hindu, buddist etc. och se er själva som likvärdigt
beskyddade i den Universella kärlekens och den Universella Intelligensens fristad - i
inre frid, i frid med varandra och med dem som bestämt sig för att kämpa till slutet.
DETTA ÄR DEN ENDA MÖJLIGHETEN FÖR ER PLANET ATT ÖVERLEVA DET TUMULT
SOM LIGGER FRAMFÖR ER.
Jag har också återkommit till alla dem som varken är muslimer eller kristna, buddister eller
hinduer. Jag har kommit till dem som önskar, nej som längtar efter att få vetskap om den
Verklighet som ligger bakom all existens.
Jag har sagt er att jag kom - i Jesus skepnad - till Palestinas judar. Jag kunde likaväl
ha sagt att jag kom till araberna som Mohammed, eftersom Mohammed och jag är ett i
anden.

Att särskilja oss som “personer” med olika namn – JESUS och MOHAMMED eller
MOHAMMED och JESUS, är det samma som att förse identiska tvillingar med olika
efternamn för att den ena undervisar i litteratur och den andra i matematik.
Vi är båda av KRISTUS MEDVETANDET, båda är vi individualiserat GUDOMLIGT
MEDVETANDE.
När vi var på jorden talade vi båda om en kärleksfull och nåderik Gud på ett sätt vår tids
mänsklighet kunde motta vår inspirerade kunskap om Gud på.
Ni måste minnas att vi båda var människor djupt påverkade av våra genom tiderna nedärvda
traditionella trosuppfattningar. Av denna anledning kom inspirationen till oss genom ett sinne
som redan var uppfyllt av andra idéer.
Som jag tidigare sagt er drar all inspiration, om den inte dirigeras in i ett rent,
avprogrammerat sinne, alltid till sig ett stänk av övertygelser som har sitt ursprung i en tidig
barndoms betingning. Det rationella intellektet som tar överhanden då det inspirerade
inflödet avstannar, börjar förklara den nya kunskapen och insikten i ordalag som redan är
godtagna av det mänskliga intellektet.
Men som jag tidigare hävdat, var jag en rebell från början och kunde inte acceptera de
judiska trossatserna. Jag var ett rent, enträget mottagligt, oförtäckt kärl som i öknen kunde
fyllas med SANNINGEN OM EXISTENSEN, vilket gjorde det möjligt för mig att klart förstå
innebörden av UNIVERSELLT MEDVETANDE.
Våra insikter är av den högsta ordningen - vi är ett SINNE, ett LIV, en KÄRLEK, som riktar
sig i samma utsträckning till muslimer och judar, kristna, buddister och till alla människor,
ateister eller agnostiker. Vår enda avsikt då vi kallar på dem är att skänka dem en inspirerad
insikt som gör det möjligt för dem att upptäcka sitt underliggande fundamentala broderskap i
anden, uppmuntra dem att tänka i nya tankebanor, att fredligt relatera till varandra med
förlåtelse i hjärtat och att därefter leva sitt liv på ett nytt sätt, där de drar till sig LJUSET från
sitt VARANDES KÄLLA.
Båda skulle undervisa om det UNIVERSELLA MEDVETANDET för er som lever i den
nuvarande vetenskapliga tidsåldern, eftersom ni har kommit långt i vetenskaplig
förståelse och nu kan assimilera det vi båda har att förmedla.
Med en röst säger vi - beakta, lyssna: VI - och ni på jorden, är alla ett i roten av vårt varande.
Den förödelse ni åsamkar andra, åsamkar ni också er själva.
Jag - VI - måste göra klart för er, att VI kommit till alla människor som innehar gott förstånd,
god vilja och ett gott hjärta, oavsett deras nuvarande ras eller religiösa tro. Vi omfattar er
alla, älskar er och höljer er under vårt skyddande och trygga medvetandes mantel.
Vi är medvetna om de förhandenvarande världsproblemen.

Vi är medvetna om den månghundraåriga konflikten mellan judendom och islam.
Men denna klyfta har inget med OSS att göra. Ert käbbel lämnar oss oberörda. Varför
riskerar ni er egen välfärd, er framtida lycka genom att slåss för ett begrepp som är helt
meningslöst och därför utan värde? I själva verket håller ni fast vid er valda religion, för att ni
i djupet av ert hjärta, riktar er till ert VARANDETS KÄLLA, även om ni kallar VARANDETS
KÄLLA vid olika namn.
Vi är båda medvetna om individuella judars åstundan att leva ett ’liv i godhet’ och om
individuella islamisters ansträngningar att längs med hela dagen ära och hedra Allah genom
att tillskriva allt de uträttar och förverkligar Hans kraft som verkar för dem. Vi är medvetna
också om de kristna, som är så upptagna av sin tro på frälsning genom Kristi blod. Alla
strävar de att uppnå “godhet” men kommer aldrig att göra det så länge de förblir åtskilda av
sin tro.
När en gång tumultet som skapats i det nuvarande världsmedvetandet av ömsesidig
aggression har mattats av kommer säkerligen en tid då muslimer, judar, kristna, buddister
och hinduer kan mötas och ta avstånd från sina skiljaktigheter i religiös tro och som ett folk
tillsammans tacka det GUDOMLIGA MEDVETANDE ur VILKET de hämtat sitt varande och
ur VILKET alla framtida gränslösa välsignelser om ett liv i skönhet, inspiration och omsorg
framspringer.
Tillsammans kommer ni att återuppbygga på tidigare grundvalar och säga: ’Låt aldrig något
sådant återupprepas mellan folken, ty nu vet vi att i roten av vårt varande är vi i sanning ett.
Om jag förorsakar dig lidande reduceras också jag i GUDOMLIGT LIV och mitt eget lidande
följer därpå.’
Vi och BRODERSKAPET i KRISTI MEDVETANDE är fullt och helt medvetna om buddister
och hinduer, de som följer Tao, de andliga adepterna på Filippinerna och varje religiös sekt
och religiös disciplin vars målsättning är att nå och kontakta, om än momentant, ekvilibrium i
den UNIVERSELLA KÄLLAN TILL VARANDET.
Vi är medvetna om allt. Alla omfattas ni av vår Universella Kärlek, Omsorg och vår
Medkänsla. Alla är ni viktiga för oss, oberoende av er tro, ty ni är alla ETT i roten av ert
varande - era själar är enade i Gudomligt Medvetande.
Var och en av er, alla är ni förenade och ett på själsnivå i KÄLLAN för ert VARANDE.
Om du fångar en regndroppe i din handflata, kan du då påstå att denna droppe, för att den
landade i din hand och för att den har avlägsnat sig från regnet som faller till marken är
väsensskild, annorlunda i sin kemiska sammansättning och renhetskvalité eller i styrka från
det regn som samtidigt faller omkring dig?
Du kan färga din droppe grön med ett grönt färgämne, men kan du säga att denna gröna
droppe är helt olik det andra regnet som regnar i det ögonblicket?

De av er som är förståndiga, har god vilja och ett gott hjärta, är uppriktiga och sannfärdiga
kommer att kunna svara - nej, regnet är inte annorlunda. Det har exakt samma kvalitet och
väsen som regnet i övrigt; den enda skillnaden är att man tillsatt ett grönt, rött eller blått
färgämne. Därför har den blivit något annorlunda än regnet runt om oss, men regndroppen i
min hand är i grunden samma som regnet.
Var och en av er, vem ni än är, vilken hudfärg ni än har, vilket sorts hår som pryder ert huvud
och skyddar det för solen, huvudets eller kroppens form, språket ni talar, tankarna ni tänker,
orden ni brukar, handlingar ni utför som en följd av er tro och era tankar - oberoende av era
FYSISKA OCH MÄNSKLIGA OLIKHETER, är ni ALLA, exakt likadana, av samma
beskaffenhet, utsprungna ur samma VARANDES KÄLLA, med samma potential i
oändlighet, samma gränslösa andliga kapacitet i alla avseenden. Den enda skillnaden mellan
er, vare sig ni är muslim, arab, ryss, jude, amerikansk kristen, tibetansk buddist, indisk hindu,
är de tillägg som anbringats er till följd av ert genetiska arv från era föräldrar och er ras, er
omgivning, familjefostran, familjens resurser, förmögna eller fattiga, utbildning och
möjligheter i livet.
MEN - dessa är ALLA skenbara. De är tillskott som döljer den Verklighet som du kallar för
din själ på samma sätt som färgämnet maskerar sanningen om vattendroppen i din hand.
Din själ härstammar direkt ur Gudomligt Medvetande och förblir obesudlad och ren och
förenad med alla andra själar i Gudomligt Medvetande, oavsett alla tillsatser som från
födelsen höljt den och anfrätt den.
Ni måste förstå att alla föds med varierande mänskliga resurser för hur de kan använda sig
av de tillskott som tillförts dem vid födelsen. De mänskliga resurser som är tillgängliga för
varje själ beror på de andliga framsteg den gjort i tidigare liv.
En del människor kan ta sig ur djupa avgrunder av missgynnande, depression och förtvivlan
och uppnå höga förtroendeposter och respekt och ha stor påverkan över andra - medan
andra faller ner från svindlande höjder av förmåner, välstånd, möjligheter och talanger i
svarta hål av förtvivlan och depression, drogmissbruk, mord, våldtäkt och vadhelst annat.
Icke desto mindre, för allt det ni åstadkommit eller inte åstadkommit tack vare era
möjligheter eller bristen på dem förblir ni alla principiellt och i grunden av samma ’varande’
och potential. Ni kan ALLA höja er, steg för steg, ifrån den andliga medvetandenivå ni för
närvarande innehar till höjderna av GUDOMLIGT MEDVETANDE i de Himmelska Rikena.
Då ni erkänner dessa Brev som SANNINGEN om TILLVARON och dagligen försöker leva
enligt de riktlinjer som medför harmoni och vara i förbindelse med DET SOM SKÄNKT ER

VARANDET - kommer ni i sanning att röra er framåt och uppnå de högsta andliga mål
ni förelagt er vid denna tidpunkt.
Alla kan nå det tillstånd där ni helt och fullt godtar SANNINGEN, där ni arbetar för att rena ert
personliga medvetande för att kunna införliva GUDOMLIGT MEDVETANDE och bli individer
fyllda av och utstrålande det Gudomliga Medvetandets kraft i er omedelbara närhet och
framdeles i hela världen.
ALLA är ni betydelsefulla för er närmaste omgivning.
Den förälder som tror att allt hon eller han gör för familjen, som tycker att hon/han inte har
någon inverkan på familjelivet, aldrig känner sig hörd, respekterad eller älskad, som upplever
att hon/han utanför hemmets väggar eller på arbetsplatsen inte är av någon betydelse och
inte skulle saknas, har bristande insikt. Varje människa, man eller kvinna, far eller mor, vän,
anställd eller arbetsgivare, alla lämnar de ett avtryck på sin omgivning. Om de avlägsnas
därifrån, innebär det en förlust och det skulle ta tid för dem som blivit kvar, att fylla
tomrummet de lämnar efter sig med någon annan person och med nya aktiviteter. Såväl
den största KRAFTEN och RÖSTEN och VÄLGÖRAREN som den lägst stående arbetaren
som sopar golvet eller trädgårdsgångarna lämnar ett tomrum efter sig. Var och en av dem
innehar en särskild plats i helheten. Var och en av dem medför sin egen talang, sin egen
karaktär, sitt speciella sätt att utföra saker, sin inverkan på människor de möter och på
platsen där de bor eller arbetar. De är oumbärliga i sin egen nisch.
Ingen kan frånta en människa hennes värde förutom hon själv genom att förneka det.
Även de som är födda handikappade har sin unika betydelsefulla plats i familjen och i sin
omgivning. I vissa fall kan de inneha en position av större betydelse än om de som fötts
friska och fullkomliga. Deras prestationer väcker förundran och respekt. Det intryck de gör på
sin omgivning är fullt ut avhängig av deras livsvilja och handlingsvilja, deras strävan att
utstråla god vilja och på deras föresats att utvinna mesta möjligt ur de möjligheter som
föreläggs dem liksom också av deras vilja att vara speciell för människor genom att få dem
att må bättre än de gjorde innan de träffades.
Alla tillstånd uppkommer ur VILJAN som utövas vid varje tillfälle.
Vissa människor föds med en större viljekraft än andra. I samma ögonblick en människa
inser att all VILJEKRAFT har sitt ursprung i det UNIVERSELLA MEDVETANDET och att
VILJEKRAFTEN kan förstärkas genom att åkalla Varandets Källa, börjar hon förstå att
viljekraften inte är begränsad trots allt. Den kan hämtas ur det UNIVERSELLA
MEDVETANDET i enlighet med styrkan och vidden i den egna tron.
I nuets ögonblick vid slutet av dagen, är var och en av oss lika viktig oberoende av kön, ras,
nationalitet, religion eller de resurser vi besitter, vare sig vi är fattighjon eller rikemän.

Den verkliga skillnaden utgörs av vad varje människa ger av sig själv i detta ögonblick
och i nästa och under återstoden av den dag som är.
En kung eller en statsminister kan ihågkommas för sin godhet, förmånerna han tillförde sitt
land eller för den misär han pådyvlade folket. På samma sätt kommer en man som fötts i en
fattig familj, som kanske inte utvecklat sina talanger till en hög nivå, men som gav sitt allt i
tjänande av sin omvärld, att en dag vördas av släkt och vänner - och i sitt nästa liv skörda
sin sådd på samma sätt som kungen eller statsministern.
En sådan människa kommer att ha tillfört sin omgivning “liv”, eftersom livskraftens
natur är villkorslös kärlek och tjänande, arbete och harmoni, ett givande av allt det
som är nödvändigt för att uppfylla en annan människas behov.
Om din livskraft dagligen används till att servera te åt de som är sjuka, låt då livskraften
användas i sin högsta form: att med glödande villighet gå till patienten med ett varmt leende
och överräcka teet med vänlighet och god vilja och med en önskan om att patienten skall
tillfriskna. På detta sätt kan en té-serverare bli ett strålande medium för helande och
upplyftande.
Ju oftare téserveraren i tysthet ber om ett inflöde av Gudomligt Medvetande i sitt eget
medvetande, dess kraftfullare och mer penetrerande kommer hennes utstrålade livskraft att
vara för patienten. Den sjuka kanske inte är medveten om vad som sker, men ett rum med
sjuka människor som omhändertas av en sådan téserverare, eller vårdare, kommer att
tillfriskna snabbare än de som får sitt te serverat av någon som inte skänker dem ett
ögonkast av medkännande, ordlöst och utan en vänlig tanke.
Nej, varje uppgift, varje ögonblick kan vara heligt och vackert, strålande och med ett inflöde
av det Gudomliga Medvetandets livskraft, upplyftande, läkande för självet och för andra,
om blott människan tar sig tid att inse att han/hon är en kanal för Gudomligt Medvetande,
som i sig självt är allt helande, allt beskyddande, allt tillgodoseende av människans varje
behov.
En människa, också en som skurar golven och tömmer stickbäcken men som innehar denna
insikt, kan gå in i ett rum och bli den viktigaste - kanske den enda - av sex utdelare av
stickbäcken, som medför något gott. En sådan människa lämnar efter sig ett legat av utökad
styrka hos varje patient. Varenda människa som inser att deras ögon utstrålar en stark
livskraft till dem de riktar sin blick emot, vet att ögonkastet, den penetrerande blicken,
den leende blicken har gagnat den som varit dess mottagare.
Ty allt det vi - både du och Jag, Kristus, tänker och gör är en medveten handling - och
medvetandet är livskraft. Genom aktiviteten i vårt sinne formar vi båda vårt medvetande, vår
livskraft, i skepnader som antingen blir en välsignelse eller vara en förbannelse för vår
omgivning.

Den enda skillnaden mellan er och Mohammed och mig själv, känd som Jesus på
jorden, är beskaffenheten i de tankar och känslor som Mohammed och jag utstrålar till
andra. Vi utstrålar båda livgivande medvetande energi till världen.
Vad utstrålar ni till er värld?
Påminn er åter om hur jag en gång, då jag var svårt pressad under min tid i Palestina,
förbannade fikonträdet, och det skrumpnade ihop till rötterna. Inte länge därefter
förbannades också jag rundhänt av de romerska soldaterna och judiska prästerna. Också jag
skrumpnade ner till mina rötter förrän jag dog på korset. Ta er i akt för vad ni delar ut åt
andra och förvissa er om att ni skulle önska er detsamma.
Ett glas vatten givet i kärlek åt någon kan välsigna och upplyfta denne, men om det
ges med illvilja kan det ge mottagaren en känsla av att vara liten och betydelselös - lite
svagare och mer nedstämd.
Vilken är er roll i er näromgivning? Är ni aktade och ärade för den kärlek och goda vilja ni
sprider i samma ögonblick ni kommer till er arbetsplats? Har ni fångat en vision av vad som
är verkligt betydelsefullt i livet?
Har ni gjort upp en andlig plan, ett andligt mål som skall uppnås förrän ni går vidare till nästa
sköna dimension?
Kommer ni att vara erforderligt renade och hängivna den villkorslösa kärleken för att
förflyttas in i högre nivåer av andligt medvetande eller kommer era mål ännu att vara
sådana som hör till det jordiska planet?
Fråga er själv: vilken roll ni verkligen vill ha i er omgivning? Vilken är er andliga destination?
Och inte mindre viktigt - vilken är er inställning till andra människor - överlägsen och
utestängande - eller en medvetenhet om att de flesta gör så gott de kan med de talanger de
besitter?
För att uppnå er fulla potential måste ni inse att varken ställning eller förmögenhet kan
begränsa den kraft ni utövar på er omvärld. De enda begränsningarna utgörs av era
attityder och de tankar som era attityder ger upphov till.
Den livskraft som strömmar fram ur sinnet hos en kung, en statsminister, en general
eller en fattig tjänare eller soldat är lika stark och produktiv för ökat välstånd i
omgivningen, förutsatt att individen disciplinerar sina tankar så att de kommer i
samklang med den villkorslösa kärlekens och det Gudomliga Medvetandets andliga
frekvenser. Vidare kommer sådana tankar att tränga in i och förhöja själva
världsmedvetandekraften. Varje människa som tillför världens andliga tankar sina
egna andliga tankar förstärker den.

Det enda förhållande som avgör i vilken utsträckning en människa är benägen för liv eller
sjukdom är den insiktsnivå och den andliga förståelse som hon hämtat ur VARANDETS
KÄLLA.
Därför är den, som förnöjsamt och med gott hjärta avlägsnar avfallet i sin omgivning, i det
han välsignar alla han möter, ett klart skinande ljus i sin lilla värld. Medan den giriga, retliga
rikemannen som från sitt slott beger sig till sitt arbete är en mörkrets källa som negativt
påverkar alla dem som kommer i hans närhet.
Oberoende av vad du gör, vad du äger, vilken din ställning i samhället än är, föreligger inga
gränser för dina möjligheter att stärka det goda. Det finns ingen begränsning för ditt varandes
potentiella storhet och prakt. Den enda begränsningen utgörs av den tid och energi du är
beredd att lägga ner på att meditera på ditt VARANDES KÄLLA och att öppna ditt mänskliga
medvetande för att träda in i DET och motta DET i ditt sinne.
Således, religiösa ledare, vörda era församlingar, ty ni vet inte vilka andliga insikter och
vilken utveckling som äger rum i sinnet hos dem som synes vara mycket anspråkslösa och
av ringa betydelse socialt.
Religiösa ledare, upphör med ert fördömande av andra religioner ty ni vet inte vilka höjder av
andlig kunskap, insikter och upplysning deras anhängare har uppnått.
Religiösa ledare, ni bör inse att er egen andliga utveckling endast är i paritet med er
personliga uppfattning om Verkligheten.
Såvida ni inte har en uppfattning om vad som ligger bortom höljet för er materiella
värld - är ni kanske religiösa, men ni innehar inte ett andligt medvetande.
Det verkliga idealet, den sanna aspirationen, det högsta målet - är att förstå och
uppleva den Verklighet bortom och inneboende i alla företeelser, som förlänar dem ett
individualiserat varande.
Ni må kalla denna Verklighet -Gud, Allah, Jehova, Omätlig Intelligens, Gudomligt
Sinne eller Gudomligt Medvetande eller Tao. Alla dessa benämningar anger ert
VARANDES KÄLLA, URSPRUNGET för er SKAPELSE.
DET KAN INTE FINNAS EN HÖGRE ASPIRATION ÄN DETTA - att förstå och uppleva
den Verklighet som ligger bortom och inom allt, - som förlänar, upprätthåller och
bevarar allt individualiserat varande.
Detta har varit målet för allt som givits er av alla upplysta lärare som nedstigit till
jorden.
Alla delade de samma vision, samma insikt och förståelse. Dessa lärare vördades högt,
men endast ett fåtal av deras lärjungar förstod undervisningen. Alla tolkade lärarens ord på
sitt sätt. Varje individs tolkning var avhängig av hans personliga betingelser och fördomar.

Ni måste ständigt påminna er om, att i ert personliga liv har era tankar, ord och handlingar
inte endast en inverkan på ert framtida liv utan påverkar också de människor ni har ett
samröre med vid varje tidpunkt.
Vad bidrar du, som anställd eller som arbetsgivare, personligen till ditt företags framgång där
du arbetar - i en fabrik, en bondgård, en affär, eller en professionell byrå?
Vad tillför du dina anställda eller medarbetare av välbefinnande och välbehag? Vad är ditt
bidrag till hela byggnaden?
’Till byggnaden’? frågar ni säkert med förvåning.
Jag upprepar ändå - vad tillför ni byggnaden, era fordon, hela ert företag? Allt, tegelstenar,
murbruk, stål, glas, papper, metaller, däck, maskiner och bensin genomsyras av det
medvetande ni utstrålar då ni ägnar er åt ert dagliga värv. Detta är anledningen till att vissa
människor lämnar ett spår av förödelse efter sig då de har ett vresigt, irriterat, kritiskt,
destruktivt medvetande medan andra värnar om sina ägodelar så de ser nya ut i åratal, då
de uppskattar och värdesätter dem dagligen.
Allt på jorden är synliggjord medvetande energi - vare sig i form av solid oorganisk materia
eller som levande plasma. Med era tankar ger ni näring åt eller förgör det som befinner sig i
er omgivning.
Vad gör ni för er familj, ert hem och er miljö?
Är ni vresiga, nedsättande, destruktiva i tankarna på ert arbete och för andra
människor? Då kan ni vara förvissade om att ni lämnar efter er ett litet spår av
destruktivt medvetande som bidrar till att erodera allt som ert medvetande penetrerar
och genomsyrar.
Om ni däremot är fokuserade på en önskan att älska, att acceptera, att arbeta med
glädje i hjärtat, då frammanar ni överallt där ni drar fram en medvetenhet om styrka,
välsignelse och utveckling.
Då jag var på jorden, i Palestina, hade jag att göra med ortodoxa judar som trodde på och
upprätthöll koder för uppförande som var så rigida att de gränsade till grymhet.
Deras traditionella lagar var fullständigt begränsande, deprimerande, kringgärdande och
befängda. Till dessa människor medförde jag en ny vision av en evig “Fader” som var såväl
transcendent i förhållande till dem och ändå allestädes närvarande - alltid medveten om
deras behov, och med en så allomfattande, kärlek att de kunde vara förvissade om att det
alltid var ’Faderns Vilja’ att uppfylla dessa behov.
Jag uppmanade människorna att se sig omkring, betrakta naturen, kullarna där fåren
fridsamt betade, se sjöarna fyllda av fisk och fåglarna som flög i skyn och som byggde bon i
träden, blommorna så prunkande i många färger. Jag sade till dem:” se - förstå vad det är ni
ser. Ni ser en värld där behov föreligger men där allas behov är tillgodosedda. Hur kan ni

tvivla när ni ser fåren överleva endast på gräs? Vad innehåller gräset som kan alstra ull, ben,
blod och kött och som föder ungar. Är ni inte vittnen till ett under av tillgångar? Se på
fåglarnas behov och hur väl de är försedda. De har skydd i träden och frön som ger styrka.
Vad gäller människorna som behöver tak över huvudet, föda och kläder har Fadern skänkt
dem hela jorden för att tillgodose deras behov.
Efter sin upplysning varseblev Mohammed samma inneboende universella Ande, aktiv och
verksam i alla ting. VI, Mohammed och jag beskrev för våra landsmän samma benådade
Sanning och ställde dem samma frågor. Är inte en sådan allvetande “Fader”- Allah - ett
Gudomligt Medvetande också medveten om era djupaste behov - ert behov av kärlek,
hälsa och framgång? Hur kan ni tvivla? Ha tillit och era behov blir fyllda i enlighet med er
tro.’
Det är bristen på tro som drar tillbaka energin från det naturliga flödet av ’Faders - ’Allah’
Kärleken ’ i era kroppar, i era relationer och i era liv.
När jag var på jorden i Jesu skepnad utropade jag ofta i förtvivlan, ’Om blott jag kunde
beskriva för er, visa er och få er att förstå hur det kommer sig att ’Fadern’ ser era behov.
Om blott jag kunde ådagalägga för er hur ni själva bidrar till att skapa er egen framtid och
framtiden för alla i er närhet. Om blott jag fick er att förstå att ni i sanning skördar det ni sår!
Om blott ni kunde varsebli existensens sanning som jag såg den i öknen i Palestina. Då
skulle ni veta att era tankar och handlingar växer i styrka och storhet, dag för dag och tar sig
en yttre form på exakt samma sätt som växternas frön faller ner i jorden och växer och
utvecklar allt större yttre former av stjälkar, blad och frukt allteftersom dagarna går.’
’Jag vill visa er hur viktiga ni är i varje sekund under dagen i kontexten av ert hem, ert
arbete och ert land.
’Jag längtar efter att hjälpa er att förstå hur era tankar är roten till allt gott och ont i ert liv.
Om ont kommer till dig, snegla då inte på din granne för att se varifrån det härrör sig - blicka
in i ditt eget hjärta och ådagalägg när du senast hade en motsättning med någon, destruktivt
- genom förtal, förfalskande av sanningen, tillbakavisande eller kritik. I det ögonblicket föddes
din nuvarande sorg.
Man har lärt er att ni måste ta ett öga för ett öga, men jag säger att detta är dåraktigt. Om
någon river ut ett av dina ögon och du likaledes river ut din motståndares öga, kommer du
troligen snart att vara utan en arm eller ett ben. Bättre då att stå blickstilla, höja ditt hjärta och
sinne till “Fadern” -”Allah” - Gudomligt Medvetande och be om hjälp och läkande och skydd
för än större katastrofer!
’Be även för din motståndare eftersom varje negativ känsla du känner för honom kommer att
dra till sig än mer smärta och betryck för dig själv. Förlåt honom, be för honom och du
kommer att tillföra dig själv välsignelser. Inte för det att du “behagat” “Fadern”- “Allah” och

’gjort det rätta’ utan för att ditt medvetande kommer att attrahera välsignelser till dina
kommande upplevelser. Du välsignar i sanning dig själv då du ber om välsignelse för en
annan. Låt dock inte detta vara ditt motiv ty i så fall färgas din välsignelse av ditt egenvärde.’
I varje situation där du känner dig hotad, stanna upp - kalla på “Fadern”, Gudomligt
Medvetande om hjälp - och iakttag befrielsen. Den kommer säkerligen.
’Jag säger er’ utan rädsla för att bli motsagd, att de bland er som önska leva under
’Faderns’ - Allahs- det Gudomliga Medvetandets beskydd och som utstrålar god vilja och
kärlek till alla och envar i ert liv och i ert land, även till era så kallade fiender, kommer aldrig
att bli angripna, uppleva sorg eller utsättas för någon mänsklig krämpa eller olycka som det
mänskliga medvetandet frambringar.
’Ni kommer att vara höljda i en mantel av Ljus och Kärlek; Gudomligt Medvetande
kommer att flöda i era sinnen, i era kroppar och i era liv. Människor i er närhet kan bli sjuka,
slås ned i en attack eller “drunkna” i rädslans vånda, samtidigt som ni vandrar samma väg
medvetna om att ingen mänsklig makt kan motsätta sig KRAFTEN - Varandets Källa - som
har skänkt er ert eget varande och liv på jorden.
’Ingen törs förneka detta uttalande, eftersom ingen som kanske skulle vilja göra det, har
uppnått den andliga medvetandenivå där ett dylikt beskydd är en regelmässig företeelse. Hur
skulle de då kunna förneka detta uttalande?’
Och jag säger samma sanning till dem som har uppnått den andliga medvetandenivå som
kan skönja ’Faderns’ - Allahs’ - det Gudomliga Medvetandets universalitet och Dess
överflödande kärlek som utstrålas till alla och envar. Dessa andliga adepter strävar efter att
leva i och utstråla denna kärlek. De bekräftar med glädje att jag förmedlar sanningen. De har
fått erfara det mirakulösa beskyddet och behovsuppfyllelsen och vet att de kan vila i ’solen’
av ’Faderns’ - Allahs’ - det Gudomliga Medvetandets goda vilja och kärlek. De kan med
glädje godta att Gudomligt Medvetande, vad det än kallas - Gud, Jahve, det Absoluta, det
Oändliga, Allah, alltid förblir det universella, interpenetrerande Gudomliga Medvetandet,
oavsett de olika terminologier som brukas i olika länder. De har uppnått den andliga
medvetenhets-nivån där de kan förstå att alla folk, - hela skapelsen - är ett i roten av sitt
varande oavsett hudfärg, språk, trosuppfattning eller handlingar av olika slag, Människa och
myra delar samma ursprung inom det UNIVERSELLA MEDVETANDETS jämvikt.
DETTA ÄR SANN FRIHET. Den enda friheten.
Ni kommer att utsättas för det jordiska och mänskliga medvetandets alla lidanden fram till
dess att ni är redo att inse och godta att KÄLLAN till ert Varande inom, ovan och runtom er,
i sanning kan flöda in i ert sinne och er kropp som ett OMEDELBART GENSVAR PÅ BÖN.
Då ni stjäl förlorar ni också något. Då ni slåss, sårar, skadar och dödar blir ni själva slagna,
sårade eller dödade till kropp eller/och själ. Om ni startar ett krig kommer det att bli en lång
bitter kamp. Allt ont som vederfars er är ni själv ursprungligen upphovet till.

Ni har möjligheten att välja de villkor ni önskar leva under i framtiden. Ni väljer era villkor
genom att förändra ert medvetande från antagonism till kärlek och likvärdig acceptens av
alla.
Om du föreställer dig den skada och smärta du vill åsamka någon annan, kommer din
tanke att nå fram till din fiende och tära på hans krafter i enlighet med styrkan i din avsikt.
Tro inte att dina tankar har upplösts och inte finns längre. De vilar i elektromagnetisk styrka
och antar en form som studsar tillbaka till dig för att skada också dig.
Du kan göra stor skada med dina tankar och känslor. Skada andra och du skadar därmed
dig själv. Vakta dem därför väl - verktygen för ditt skapande och vänd dig ständigt till
’Fadern’ - Allah’ - det Gudomliga Medvetandet och be om befrielse från alla tankar som är
oförenliga med sann villkorslös kärlek.
I enlighet med bönens styrka och den uppriktiga tro med vilken ni höjer ert sinne till det
Gudomliga Medvetandet kommer era tankar att fyllas av nytt liv och kärlek.
Det som vi - det illuminerade Broderskapet - de Upplysta - i KRISTUS MEDVETANDET
är i färd att berätta för er är av största vikt för världen i stort. Vi vänder oss likaledes
till kristna, till judarna, muslimerna, buddisterna och till alla religioner och alla raser
på jorden.
Vi riktar oss till er alla - ty var och en av er är i behov av denna undervisning för att
göra det möjligt för er att fortsätta upp till högre nivåer av andlig medvetenhet.
Era personliga och sexuella relationer mellan män och kvinnor är av större betydelse
för ert totala välbefinnande än ni i dagsläget kan ana.
Vi kommer att beröra dessa relationer mera ingående på följande sidor, då det är
nödvändigt för er, män och kvinnor, att bli medvetna om den grundläggande realiteten
rörande er manliga respektive kvinnliga individualitet - och identitet - och den sanna
källan till genus särdragen. Ni måste till alla delar förstå era manliga och kvinnliga
kroppars sanna ursprung och egenskaper.
De är inte endast kroppar som skapats med olika fysiska organ och med olika uttryck för
sexualitet i syfte att frambringa barn. De har sitt maskulina eller feminina ursprung i Källan
till Varandet - utifrån jämvikten i det UNIVERSELLA MEDVETANDET.
(Jag nämner detta förrän ni läst Brev 5 så att ni studerar detta brev utgående från vad jag
här framlägger om er sexualitet.)
Om inte en mans eller kvinnas sexualitet brukas i samklang med det Gudomliga
Medvetandets Intention, så som den kom till uttryck i den ursprungliga skapelseakten vid
tiden för ’Big Bang’, är det uppenbart att även om sexualiteten medför barn, för den inte med
sig den förening och personliga tillfredsställelse och glädje för mannen och kvinnan som varit

avsikten. Faktum är att effekten blir den motsatta; med tiden medför den sexuella akten
besvikelse och övermättnad varefter den ’kärlek’ som möjligen tidigare fanns mellan
partnerna ebbar ut.
Med hjälp av kunskap och insikt kommer andligt sinnade män och kvinnor att sträva efter att
överskrida sitt nuvarande medvetandetillstånd vad beträffar alla slags förhållanden av
manligt-kvinnligt oberoende av om arten av dessa relationer är sexuell eller någon annan. De
strävar att i sitt intellekt och i sitt hjärta ge uttryck för det syfte som var anledningen till att de
skapades i olika former. De kommer att förstå ursprunget till sina olikartade inneboende
impulser, temperament och självuttryck och kommer att uppskatta dessa. De kommer att
använda sina olikheter för att förhöja den andras välbefinnande. Konkurrens kommer att
utplånas. Då detta sker kommer de allt lättare att tona in i Gudomligt Medvetande. Då de
allt lättare tonar in i Gudomligt Medvetande uppstiger de till högre andliga
medvetandenivåer.
För närvarande är ert sätt att närma er den egna sexualiteten det största hindret för ert
upphöjande i medvetandet.
Det rotar er i ert människoskap.
Jag - Vi - kan inte nog understryka det faktum, att ni inte kan upptäcka Sanningen om er
egen tillvaro förrän ni fullt ut förstått och strävat att implementera er fulla förståelse av den
sanna betydelsen av ’man’ och ’kvinna’ i ert dagliga liv, ert hem och på er arbetsplats .
Det har sagts er att ni inte bör begå äktenskapsbrott. Men jag säger åt er, att då ni hyser
begär till er grannes hustru eller make, frammanar ni bilder i era tankar som påverkar er
grannes hustrus eller makes tankar. Han eller hon börjar tänka på er på samma sätt - eller
börjar känna sig obekväm i ert sällskap då hon/han förnimmer ert sexuella behov och tar
framdeles avstånd ifrån er.
Det som råder i ert sinne förverkligas i världen. Lura därför inte er själva att tro, att ni kan
dagdrömma och frammana bilder som ni själv finner lustfyllda och att de inte skadar någon.
Av denna anledning är er pornografiska litteratur i sanning en vanhelgande hädelse av ert
VARANDES KÄLLA. Den är ett sexuellt gissel som avsiktligt piskar upp sexuella lustar och
därmed, via lustfyllda människors sinnen, frigör obeskrivbara lidanden och olyckor i unga
kvinnors kroppar, sinnen och känslor. Det ni gjort er skyldiga till och alltjämt fortsätter att göra
har bidragit till att föra er ’civilisation’ till randen av förintelse där den nu befinner sig. Var
förvissade om att räkenskapens dag kommer för dem som publicerar och sprider denna ’
sjukdom i tryck’ och kommer även till dem som utnyttjar detta medel för att väcka sin egen
lust.
I Väst har ni gjort er förtjänta av Österns förakt p.g.a. er dekadenta obetänksamhet. Ni kan
inte undgå att skörda det ni sått.

Ni i Öst kommer inte undan er obetänksamhet i ert hjärtlösa förhållningssätt gentemot era
kvinnor som bär och uppfostrar era söner och värderade döttrar.
Vissa bland er har gjort Mohammeds sanning till åtlöje i själviska syften och för egennyttig
vinning.
Ni har höljt era kvinnor i otympliga dräkter och förnekat dem deras rörelsefrihet och Allahs
friska luft då de ger sig ut bland andra.
Vilka män tilltalas av er tro och er egocentriska uppfattning? Endast de som inte har en
välvillig inställning till kvinnor. Är det sådana följeslagare som er profet Mohammed skall ha
dragit till sig då han var på jorden? Verkligen inte, han lockade endast de mest andligt
sinnade människorna.
Vad för slags fantasier eller bilder av er Profet sänder ni ut i världen? Jag skall säga er det bilden av en sinnesrubbad man, hemsökt av sin uppfattning om kvinnans låga status och
som anser kvinnan vara mannens ägodel, avskild från världen.
En man helt omedveten om en kvinnas verkliga behov för att vara lycklig, en man
omedveten om hennes elände i fångenskapen och underkastelsen.
Denna man har inget som helst samband med den sanna Mohammed, islams profet.
När han var på jorden ärade han och respekterade han det kvinnliga könet.
Det var kvinnor som gjorde det möjligt för honom att gå vidare på sin andliga väg mot
upplysning. Han var dem stort tack skyldig. Även om de var olika till kroppen var de
likvärdiga i anden.
Det var de facto inget misstag, att han föddes till världen fattig och utestängd, för att
möta en kvinna av yttersta dygd, med materiell rikedom och andlig insikt som bistod
att upphöja honom till profet när han var mogen för det. Detta var syftet för
Mohammeds födelse på jorden - att återinsätta kvinnan på hennes rättmätiga platssom en likvärdig partner till den dominante mannen.
Besinna detta väl. Efter min upplysning, levde jag, känd som personen Jesus, i
avhållsamhet, i enlighet med mitt eget val, men detta inverkade inte på något sätt på
min kärlek till kvinnorna som tillgodosåg mina behov.
Mohammed däremot, “kände” många kvinnor efter att han blivit upplyst och hans
undervisning handlade om att lära sig leva med och bemöta kvinnor jämställt och med
kärlek.
På samma sätt som egennyttan selektivt färgade mina anhängares rapportering om mina
göranden och låtanden för att tjäna deras egna syften, har själviskheten hos vissa andligt
förblindade individer varit upphovet till att de förvrängt Mohammeds ursprungliga
undervisning med talrika tillägg och tolkningar som Mohammed aldrig avsett. På liknande

sätt är varje stor Andlig Lärares budskap översköljd av det mänskliga tänkandets
desinformation till dess att Sanningen blivit så bemängd med felaktigheter att människor
leds på avvägar och t.o.m. att synda i sin okunskap.
På grund av att ni och en del andra religioner starkt har vidhållit myten om Adam och Eva
som skapades för att leva lyckliga i Edens lustgård, om hur ormen frestade Eva, hennes fall
från nåden och hur hon frestade Adam, har människan uppviglats att se kvinnan som den
stora fresterskan.
Detta fantiserade ursprung för människan är inte sann. Berättelserna är endast allegorier.
Inte heller är det i överensstämmelse med sanningen, att kvinnan är den stora fresterskan.
För eunucker har kvinnor ingen attraktion. Varför är det så? Därför att det som eggar
mannen, att lägra en kvinna, har avlägsnats. I vem finns då frestaren? I mannen själv - där
den kan avlägsnas fysiskt - eller i kvinnan som förblir den samma oavsett vilket?
Mannen är skapt uttryckligen för att plantera sin sådd. Alltså - måste han plantera sin
sådd - varhelst tillfälle bjuds.
Kvinnor är skapta för att emotta sådden. Tidigare, före det tjugonde århundradet var kvinnor
sexuellt ouppväckta tills mannen förförde dem. Således vem är frestaren? Mannen som
hetsar upp och förför eller kvinnan som förförs och eggas?
Mannen har dolt sin egen maskulina natur under renhetens täckmantel och lagt skulden på
sitt förfall på kvinnan. Är detta ett heligt förfarande? Är det värdigt? Skall det få fortgå?
Vi talar till er som bekänner er till den muslimska tron och som anser er vara ’utan synd’ och
’renläriga’ för att ni höljer era kvinnor i grova klädesplagg för att skydda er själva från
frestelser och för att förhindra andra män att skåda era ’ägodelar’. Hur svårt är ni inte
vilseledda av era egna passioner?
Att värja sig från utövandet av mänskliga begär, leder bara till att de tilltar till dess de bryter
fram i någon virulent och brutal form.
Jag - Vi - säger åt män och kvinnor överallt - sann renhet uppnås endast då man är
omgiven av alla former av frestelser och ändå förblir opåverkad av begär, jordiska
känslor, ofärgad av jordiska lustar och befriad från åstundan och längtan efter
ägodelar. Renheten, i alla sina uttryck, överskrider varje jordisk, fysisk lystnad.
Renhet är förmågan att se frestelsen för vad den är - en grovhet i tanke och känsla, en
fälla för sinnena, som får män och kvinnor att utföra orena handlingar. En verkligt ren
människa begär endast en ren och ärlig miljö anpassad till hennes inneboende
längtan efter andlig kärlek och självförverkligandets skönhet i livets alla uttryck. Detta
är den sanna renheten.

Verklig renhet kan emellertid inte uppnås om den inte föregåtts av långa år av frestelser.
Dessa är en nödvändig förutsättning för andlig utveckling. Om ni inte frestats svårt vid vissa
tillfällen, och gradvis kommit fram till att det finns en högre väg att färdas på, en
självförnekelsens väg, och om ni inte har ett uppriktigt intresse för- och omsorg om en god
kvinna, kommer ni aldrig att uppnå ett tillstånd av sann renhet.
Ni förslavas under era begär och befinner er i ett ständigt tumult av inre konflikter.
Undvik därför inte konflikter genom att dölja era kvinnor och leva i ett konstlat tillstånd av
pseudo renhet. Fastmer, uppmanar jag er - män och kvinnor- att klä av er era kläder, ära
varandras kroppar som den yttre synliga formen av det inre Gudomliga Medvetandet och
upplev den befrielse som denna sanna andliga renhet medför.
Utsätt er för svåra frestelser - och övervinn dem! För er konflikt till det Gudomliga
Medvetandet och be om Dess kraft att hjälpa er att övervinna er fysiska trånad. Endast på
detta sätt finner ni den frihet och sinnesro som ni i grunden söker.
Om du för ett ögonblick söker lättnad och befrielse från ditt begär genom att ge vika för det,
så innebär detta inte någon lättnad eller befrielse. Samma begär återkommer efter en tid och
du får återigen uppleva den förtärande konflikten. Ger du återigen vika för den- återkommer
den, än mer intensifierad, för att invänta ditt beslut att stå fast i det Gudomliga Medvetandets
kraft fram till dess att begäret slutligen mattas av i insikten om den sakrala skönheten,
Verkligheten, bakom och inom alla fysiska former.
Det högsta uttrycket för andlighet mellan könen är då en man och en kvinna kan vara
nakna och i frid tillsammans, i ett tillstånd av ömsesidig vördnad i själ, sinne, hjärta
och kropp. I en sådan andlighet är allt de känner inför varandra kärlek och omsorg om
den andres välbefinnande. Ur en sådan KÄRLEK och i en medkännande
OMSORG föds en extatisk förening som få förunnas uppleva varvid, om det varit
avsikten, ett barn av omätlig skönhet både till kropp och till sinne avlas.
Under kommande århundraden när människor börjar utvecklas andligt på varje nivå av sitt
människoskap, blir en sådan kärlek mellan föräldrar en normal företeelse. Det slags själviska
sexualitet som man för närvarande hänger sig åt, som endast söker fysik tillfredsställelse,
kommer att betraktas som ytterst degraderande – som en motbjudande våldtäkt.
Den högsta andliga vägen man idag kan följa vad gäller könen, är att bejaka och hålla
fast vid synen att:
Män och kvinnor skapades att utföra särskilda uppgifter som lämpar sig för deras
underliggande natur. Mannen befruktar kvinnan. Utan kvinnans goda vilja och hjälp skulle
mannen förbli barnlös hela sin levnad och i avsaknad av en mänsklig varelse att föra hans
namn vidare.

Därför bör en man behandla kvinnan som sin like, men född att axla ett annat ansvar.
Han skall respektera henne högt och alltid älska och värna om henne och därmed
göra det möjligt för henne att bära sina bördor med större lätthet, ty det är hon som
skänker en synlig form åt det som först varit endast en tanke.
Då en kvinna mottar en spermie som förenar sig med ett ägg, djupt dolt i hennes kropp, sker
ett mirakel, vilket ni män inte har bidragit till, annat än ett ögonblick av njutning, vilket utgör er
belöning.
Det enda ni kan bidra med, för att det ’mirakel’ ni givit livet åt i er partners kropp skall ha
fortsatt god hälsa och utvecklas normalt, är en osviklig kärleksfull omsorg om hennes
välbefinnande och hälsa och genom att skydda henne från all känslomässig och yttre skada.
Detta är ert manliga ansvar.
Endast under sådana förhållanden förtjänar ni att förbli vid hennes sida som far till
hennes barn.
Kommer ni till korta med detta är ni av intet värde som fader till detta barn, - och är av intet
värde inför er själv som en människa, född att manifestera det ’Gudomliga Faders
medvetande’ i ert fysiska liv.
En man som ofredar en kvinna som bär hans barn, som bemöter henne med förakt, som
tilltalar henne med hårda och brutala ord och angriper henne fysiskt bryter mot den mest
fundamentala Lagen i Existensen som anger att man och kvinna skall förenas i ett tillstånd
av jämlikt Gudomligt Varande.
En kvinna som respekteras och är älskad skall likaledes respektera, älska och erbjuda
andlig och kroppslig vederkvickelse till sin partner och sålunda ge näring åt hans förmåga att
ge av sig själv till henne. Den kvinna som inte uppmuntrar sin partner med sin omsorg,
ömhet och kärlek berövar hans manliga ande viljan att kämpa mot de svårigheter han möter i
den yttre världen.
Han kommer då att söka tröst någon annanstans - hos män eller kvinnor - i drycker eller
droger - eller genom att isolera sig i hemmet och inte vara till gagn för vare sig sin partner
eller sina barn. Därför har män och kvinnor ett likvärdigt ansvar att värna om varandra.
Liksom Mannen måste lära sig att dagligen kanalisera ’Faders Aspekten’ i Gudomligt
Medvetande till sin familj och sitt arbete, måste också Kvinnan lära sig att ge uttryck för
’Moders Aspekten’ i det Gudomliga Medvetandet i sitt dagliga liv.
De som bestrider sanningen i detta nekas tillträde till de Himmelska Rikena fram till
dess de utökat sin andliga förståelse och ödmjukt ändrat sin inställning. Först då
deras vision lyfts bortom den jordiska mänskliga synen på ’ manligt och kvinnligt’ och
bortom de jordiska begären och ego drifterna - till den Verklighet ur vilken de fått sitt

’varande’, kommer de att befrias från reinkarnationens trampkvarn och få tillträde till
den ultimata lyckan och härligheten.
Om kvinnan i en kultur endast ses som en ’ägodel’, som ett objekt för mannens begär och
inte behandlas som en kvinna fullständigt jämställd med mannen, har inte denna kultur
förstått mannens respektive kvinnans sanna natur.
Mannen och kvinnan är två likvärdiga halvor av en helhet.
Som singel och ensamstående manifesterar mannen blott en aspekt av VARANDETS
KÄLLA och likaledes manifesterar den ensamstående kvinnan blott en aspekt av
VARANDETS KÄLLA.
Det UNIVERSELLA MEDVETANDETS GUDOMLIGA AVSIKT är att ge uttryck för DESS
egen enhet i skapelsen genom att individualisera, i fysisk form, de båda jämställda
balanserade aspekterna av sitt SJÄLV och sedan återförena dem i fysisk form för att
uppleva det GUDOMLIGA MEDVETANDETS enhet som ursprungligen givit dem deras
individualitet.
När de förenas i andlig och kroppslig kärlek och endräkt upptäcker de glädjen och extasen
av UNIVERSELLT MEDVETANDE i jämvikt.
(hela denna process blir klart redogjord för i brev 5 och 7)
Därför är föreningen av det maskulina i mannen och det feminina i kvinnan nödvändig för att
dana något ’helt’ som hämtats ur Varandets Källa. Ur denna förening formas ett helt barn.
Då jag befann mig i öknen i Palestina, upptäckte jag att vårt VARANDES KÄLLA, det
UNIVERSELLA MEDVETANDETS mest framträdande egenskap var AVSIKT.
Avsikten att skapa, planera och formge - för att sedan uppvisa denna form genom att odla
den, ge den näring, hela den, skydda den och uppfylla alla dess behov på ett disciplinerat
sätt.
Såväl det kvinnliga som det manliga har utvecklats i fysisk form och i sitt medvetande för att
lära känna AVSIKTEN och för att ge uttryck åt denna avsikt på alla möjliga sätt i sitt liv.
Detta är den första skaparhandlingen.
Utan AVSIKT funnes ingen SKAPELSE.
AVSIKTEN är hela existensens ursprung och genomsyrar den.
AVSIKTEN definierar handlingens natur - som kärleksfull eller destruktiv.
Såväl det manliga som det kvinnliga har individualiserats för att erfara och utforma
AVSIKTEN med livet. Detta är skapandets allra första impuls.
Såväl det manliga som det kvinnliga har också individualiserats för att erfara och ge uttryck
för VILJEKRAFT.

VILJEKRAFT hos mannen upplevs och uttrycks huvudsakligen som Handling. I primitiva
former, -beger han sig ut i omgivningen för att förverkliga sina intentioner. Därför iklär han sig
rollen som ledare och spanare. Han individualiserades för att tänka och för att uppfylla sina
syften utan att belastas av känslor.
VILJEKRAFT hos kvinnan föranleds av- och upplevs i huvudsak som Känslor - som
Behovet att nära den ursprungliga AVSIKTEN och att avsiktligt föra den till sin
bestämmelse - sin fullbordan - genom att vårda den, ge den näring, klä den, återställa,
undervisa och skydda den.
SYFTE avser något helt annat än AVSIKT, ty syfte härstammar från det mentala planets
intention och omvandlas till en känslomässig drivkraft, en önskan att ge uttryck för, ’ett medel
att uppnå det avsedda målet’.
En ’stark AVSIKT att utföra någonting’ förvandlas till SYFTET för en fortsatt existens.
På detta sätt förenas i äktenskapet tanke och känsla för att utföra skaparvärvet.
Mannen strövar ständigt omkring sökande efter nya idéer, nya sätt att förverkliga sina
syften för att skänka mening åt sitt liv.
Kvinnans avsikt är ’syftet personifierat’, sensitivt och stabilt, redo att göra uppoffringar för
dem hon älskar.
Sålunda är de två grundläggande IMPULSERNA i VARANDETS KÄLLA, som i fysisk
form uttrycks som manligt och kvinnligt- inbördes beroende av varandra. Den ena skulle
inte överleva utan den andra. Båda är nödvändiga för skapelsens fortbestånd.
På grund av sin maskulina rörlighet, sin ledarskapsdrift, har mannen ansett sig överlägsen
kvinnan. Detta för att hon förblir stabil och därmed skapar trygghet för mannen. Den
kvinnliga drivkraften är i själva verket den villkorslösa kärlekens drivkraft, värd den
högsta respekt och hänsyn, för att göra det möjligt för henne att blomstra och med
sinnesfrid och glädje kunna förverkliga sin avsedda uppgift i hushållet.
Mannens roll är att säkerställa fysisk trygghet och materiella möjligheter för familjens
fortbestånd. Kvinnans roll, att upprätthålla känslomässig trygghet och känslomässiga
möjligheter till självförverkligande och glädje inom ramen för familjelivet.
I det förflutna har mannen både i öst och i väst utövat sin dominerande roll i hemmet och
tvingat kvinnan att underkasta sig och lyda hans vilja. I detta har han förvrängt och
förvanskat det GUDOMLIGA MEDVETANDETS energier och kanaliserat dem in i en
förvriden kulturform genom sitt sinne och sitt hjärta.
Han har också förvrängt kvinnans medvetande genom att ingjuta i henne en djup förbittring
över hennes underordnade roll, som hon intuitivt anar att hon inte förväntas uthärda.

På detta sätt har han förorsakat förödmjukande och förnedrande livsbetingelser för sig själv
och för sin partner i konflikt med hans Varandes Källas Natur.
Det faktum att kvinnan tvingats utöva sin manliga aggressionsdrift för att uttrycka sin
jämställdhet, för att uppnå den respekt som skall tillkomma henne i samhället, innebär
att er civilisation har gjorts instabil och blivit ohälsosam. Kvinnor tillskansar sig den
manliga rollen i ren desperation men i detsamma omintetgör hon skapelsens
bakomliggande intention.
Det manliga och det kvinnliga har gått vilse. I underutvecklade länder är befolkningen
endast till hälften levande då de strävar att lösa skiljelinjen mellan manligt och kvinnligt
genom tillfälliga sexuella relationer. Detta resulterar i att män och kvinnor blir än mer åtskilda
och otillfredsställda. Konflikter inom familjeenheten leder till stress, misär och separation
även om de lever under samma tak.
I ’utvecklings’ länderna fylls de psykiatriska mottagningarna med olyckliga människor och
barn som säger sig inte veta vem de egentligen är och vad meningen i deras liv är. De
vänder sig till ’experterna’ som inte heller vet svaren. Man måste komma ihåg att varje
människa, man eller kvinna, har livsläxor att lära sig som endast kan ges inom ramen för det
kön - och den ras - de intagit. Av denna anledning måste en kvinna godta sin roll i livet som
den som tillhandahåller känslomässig kärlek och trygghet för sin partner och sina barn, med
självrespekt och värdighet och utföra detta enligt bästa förmåga. Hon måste inse att denna
roll är livgivande för samhället. Hon tillhandahåller det ’kitt’ av kärlek och välbefinnande som
håller samman familjer, städer och länder. Då hon kommit till insikt om sin rätta plats och sitt
mål i samhället och strävar att uppnå och utföra det på bästa möjliga sätt, förflyttar hon sig
snabbt framåt på den villkorslösa kärlekens väg och mot de högsta belöningarna i form av
personlig tillfredsställelse och lycka. Hon förflyttar sig också till en högre medvetandenivå –
kanske i sitt nästa liv som en man som tillför mänskligheten stora vinster.
På liknande sätt återkommer andligt utvecklade män - t.o.m. andliga lärare, till jordelivet som
kärleksfulla kvinnor som med vishet fostrar och ger näring åt alla som behöver det de
erbjuder, för att lära sig sann ödmjukhet och för att dagligen förverkliga alla sina höga
levnadsprinciper Var finns då ojämlikheten?
Avlägsna fjällen från ert begränsade synfält och intellekt och inse att det inte skall föreligga
någon ojämlikhet - endast en delad AVSIKT att uttrycka, på det mest förandligade sätt, allt
det vardera inhämtat ur det Gudomliga Medvetandet för att uppnå högsta möjliga lycka på
jorden.
I framtiden, då män och kvinnor utvecklats andligt, kommer de, ifall de är av olika åsikt, att
föra fram sina avsikter till FADER-MODER- GUDOMLIGT MEDVETANDE och fråga: ’Vad
skall vi åstadkomma under de omständigheter vi lever i? Vilken är den bästa vägen framåt
för oss?

Då de fått svaren accepterar och förenas de med ett kärleksfullt hjärta. Varje brist på
överensstämmelse i svaren respekteras och framläggs åter för det Gudomliga
Medvetandet med samma spörsmål till dess att de når en ärlig konsensus.
Tillsammans återvänder man och kvinna och frågar det Gudomliga Medvetandet ’Hur kan
vi på bästa sätt uppnå våra syften? Återigen sammanför de sina svar och fortsätter att fråga
till dess de slutligen kommer fram till en fungerande plan som de uppfattat, inte enbart i den
mänskliga hjärnan utan i den högsta dimensionen för skapandet - det Gudomliga
Medvetandet.
Då de arbetar tillsammans på detta sätt kommer de att erfara ’lycksaligheten’ i en
sann förening av sinne, hjärta och kropp.
Slutligen gäller också att mannen inte skulle må väl utan att också uppleva och manifestera
något av den kvinnliga drivkraften Han behöver känslor för att förena sig med sin hustru, sina
barn och i andra relationer - med skolkamrater, arbetskamrater, kolleger och vänner. I
avsaknad av varmare känslor skulle han vara ett kallt monster.
Ofta, om han är en gammal själ, medför han mycket värme och omsorg från tidigare
inkarnationer som kvinna. Dess mer andligt utvecklad han är dess mer jämlikt är de två
sexuella impulserna balanserade i hans natur.
Detsamma gäller kvinnorna.
På samma sätt skulle inte en kvinna leva väl utan något av den maskulina drivkraften. Utan
kapacitet för intelligent planering skulle hennes hushåll vara en katastrof. Möjligheten
föreligger att också hon varit en stark manlig karaktär i sin senaste inkarnation och inte
känner sig tillfreds i den kvinnliga rollen som självuppoffrande för andra. En sådan människa
måste be det Gudomliga Medvetandet att klargöra för henne, att utan människokärlek kan
ledarskap vara en farlig verksamhet.
När män och kvinnor börjar närma sig en likvärdig balans av manligt och kvinnligt i sin natur
blir deras uppgift i livet att transcendera sin sexualdrift genom att uppnå villkorslös kärlek för
alla och rikta drivkraften in i en ren kreativitet - som till exempel de sköna konsterna. Ur
sådana människor uppstår ’Mästare’. Mästare över sig själva, mästare i kreativitet, mästare i
mänskligt medvetande, mästare av ’materian’.
I den tid vi nu lever i finns olyckligtvis inga vägmärken som anger vilka de verkliga målen bör
vara för män och kvinnor som är på väg att upprätta en likvärdig balans mellan sin
’manliga/kvinnliga natur’. De har gått vilse och skapat en falsk kultur i sin krets, där den lycka
och tillfredsställelse de söker upphävs av att de är upptagna av sina kroppsliga funktioner
snarare än av sina andliga insatser. De kommer att förbli olyckliga människor.

Vad rör den kvinnliga livsrollen måste också sägas, att många moderna kvinnor i
utvecklingsländerna, har uppnått en hög grad av manlig drivkraft under de senaste hundra
åren. De måste noga välja vad de prioriterar. De behöver inte sitta hemma, stagnerade och
utleda, men de blir lyckligare och mera tillfredsställda om de inriktar sin intelligens och sina
förmågor på att skapa nya modeller för ett konstruktivt liv för hela familjen. För närvarande
vet de kanske inte hur de skall göra detta, men genom meditation erhåller de den
nödvändiga inspirationen om det bästa sättet att använda sin ledarskapsförmåga och talang
till allas glädje.
Också män, som utvecklat en större empati för kvinnor och manliga vänner, kommer via
meditation, som åtföljs av inspiration, att finna överordnade sätt att uttrycka sin
ledarskapsförmåga i arbetet och därmed skänka andra glädje.
Varför har jag -vi - behandlat frågan om könen så ingående?
Det har varit nödvändigt för att kampen mellan könen - både i öst och i väst, är i färd
med att skapa ett ohälsosamt tillstånd på jorden. Det befrämjar aggressioner och
varhärdar av vrede och fiendskap.
Den sexuella friheten har fört världen till en utrotningskris genom spridningen av
AIDS. Alla virus är skapade ur destruktiva medvetandekrafter.
Ni måste inse att människan själv har skapat sina virus! Varje virus är en destruktiv levande
medvetandeimpuls som synliggjorts. Dess måltavla är densamma som den destruktiva
medvetandeimpulsen prickade in i samma ögonblick som viruset fick sin form.
Jag var mycket tydlig vad gäller denna livsaspekt då jag var på jorden i Jesu skepnad.
Judarna hade en rigid tradition att tvätta sina muggar före de drack ur dem. Jag sade
uttryckligen åt dem att de inte skulle bekymra sig för vad de intog genom munnen. De skulle
tänka på vad som kom ur deras sinnen och hjärtan och därefter ut ur deras munnar. Då hade
vetenskapen ännu inte upptäckt förekomsten av virus, men det rådde enighet om att
sjukdomar uppkom om man åt ur smutsiga kärl. Men jag visste att sjukdomen hade sitt
ursprung i hjärtat och sinnet hos obehärskat vreda människor. Den fortplantade sig därefter
genom celldelning, men bär för alltid inom sig den instinkt och det medvetande som
ursprungligen skapat den.
AIDS har inte varit något misstag. Den har uppstått ur medvetandekrafterna i
självupptagenheten och de destruktiva emotionella beteendemönstren mellan
sexualparterna. Dolt hat och dold vrede kan driva människor in i den sexuella akten och
lämna kvar en rest av sjukdom i såväl sinnet som i känslolivet och kroppen.
Eftersom sexuell samstämmighet inte alltid varit motivet för samlaget mellan man och
kvinna, har de upplevt en djup besvikelse och en avsaknad av befrielse och fullbordan. Då
detta händer avtar den manliga energin. Den måste då underblåsas av fantasier om sexuella
perversioner.

Som ett resultat har pornografi blivit ’big business’ i vissa länder. Den påverkar endast de
kroppsliga instinkterna. Pornografin har lett till en avsaknad av respekt för kvinnor och till en
mekaniserad icke känslomässig könsakt samtidigt som antalet våldtäkter och sexuella
övergrepp på barn snabbt ökat. Människor som ger efter för dessa avskyvärda depraverade
grymma handlingar kommer sannerligen att skörda konsekvenserna antingen i detta liv eller i
en framtida inkarnation.
Så när Islamisterna fördömer västvärlden för deras slappa sexuella beteende, har de rätt i
sin uppfattning att detta medför ohälsosamma förhållanden på jorden. Dessa ohälsosamma
förhållanden har inte påförts av ’Allah’ - utan är den naturliga konsekvensen av brott mot
’EXISTENSENS LAGAR’.
På liknande sätt bryter Islamisterna mot EXISTENSENS LAGAR, eftersom de, likt judarna,
håller fast vid traditionen av ’ett öga för ett öga’ och tron på förekomsten av ett Heligt Krig.
Något sådant krig finns inte - endast den Heliga Förlåtelsens Verklighet och
Helig Försoning finns, då du bemöter din ’broder’, vän eller fiende, med kärlek och
förståelse.
Ingen har lov att bryta mot Existensens Lagar och ändå hoppas få tillträde till
himmelriket eller paradiset. Sådant uppträdande har inget utrymme bortom det kaos ni
för närvarande påför er själva.
Vi lämnar er med dessa tankar som vi enträget ber er ta in djupt i ert medvetande och väl
använda i era dagliga liv.
Vi uppmanar er att sammankomma i små grupper, oberoende av religiös tro, för att använda
dessa Brev som riktlinjer för era dagliga liv. Släpp, om möjligt, er betingning och kom
samman i sann ödmjukhet som människor villiga att tillstå att de innehar mycket liten
kunskap om sann andlighet - men med en stark önskan att lära sig att upphöja och
förandliga sina liv.
Många av er vet att ni är på väg in i en ny fas av världshistorien, i vilken man kommer att
inse att den stora åtskillnaden inte är mellan rik och fattig utan i medvetandet. Åtskillnaden
kommer att vara mellan dem som hittat ingången till ett högre andligt medvetande och
utstrålar kärlek och erkänsla i samma utsträckning till vänner och ovänner, och som har som
målsättning att utstråla Gudomligt Medvetande i varje del av sitt dagliga liv och de som
förblir inkapslade i sina egodrifter och strävar att dominera de svaga. Det kan verka som om
de lyckas en tid - men de kommer att misslyckas och deras lidande i sitt självframkallade
mörker kommer att vara stort.
Dessa brev är en möjlighet för dig att förflytta dig ut ur mörkret in i LJUSET.
Då du strävar att höja dina andliga medvetandefrekvenser genom att utstråla kärlek
villkorslöst till envar kommer du att genomgå en långsam PÅNYTTFÖDELSE i

medvetandet som dynamiskt påverkar din fysiska hälsa och dina jordiska
förhållanden.
På er som är oförvägna vilar världsmedvetandets pånyttfödelse. Ni träder ut ur den
kommande konflikten starka och målmedvetna och börjar bygga upp ett nytt slags
världsmedvetande. Ni kommer att påbörja ett andligt, teknologiskt och ekonomiskt
framåtskridande och fred på jorden under kommande århundraden.
Jag, KRISTUS, har talat - Vi - Mästarnas Broderskap - talar till kristna, till muslimer,
buddister, judar, hinduer, sufier, - och till varje religiös inriktning i världen. Ni är alla
inneslutna i vår kärlek. Tro på detta - ty det är sanningen.

