KRISTUS ÅTERKOMMER - FÖRMEDLAR SIN SANNING
BREV 5
Jag, Kristus, skriver detta BREV 5 för att förtydliga den dolda VERKLIGHET, som jag
också benämner det 'UNIVERSELLA' och det 'GUDOMLIGA' för att bistå er i era
bemödanden att förstå, att samtidigt som ni är en 'individ' är DET som skänkt er
'VARANDE' och 'INDIVIDUALITET' i sig SJÄLV Alltomfattande - Evigt - Oändligt Allestädes närvarande utan början eller slut.
För dem som valt att läsa Brev 5 före de tidigare breven, som beskriver mitt liv och min
sanna undervisning på jorden, vill jag vidare tillägga att mitt verkliga 'Jesus' KRISTUS
jag inte får förväxlas med den 'Jesus' som återges i Nya Testamentet.
Eftersom min ursprungliga undervisning, har spridits över hela världen i de fyra
evangeliernas ordalydelse och gravt misstolkats, är det min avsikt att påbörja
undervisningen om EXISTENSENS VERKLIGHET med att förklara den sanna
innebörden av mitt ursprungliga ordval som det citerats i evangelierna. Detta är
nödvändigt för att fördriva och slutligen utradera ur människors medvetande de
feluppfattningar som levt kvar sedan mitt liv på jorden och som desinformerat flera
generationer av andliga sökare.
För att beskriva tillvarons innersta och bakomliggande Verklighet myntade jag avsiktligt
uttrycket 'Fadern' då jag hänvisade till 'Gud'. Detta av två orsaker.
För det första, vilket jag beskrivit i Brev 1, när jag blev upplyst i öknen blev det möjligt
för mig att förstå att den framställning av universums Skapare som 'framställdes' av de
judiska profeterna var helt felaktig.
För det andra, blev jag delgiven en klar och fullständig insikt om Skaparens sanna natur,
varvid jag insåg att den till sin karaktär var ett föräldraskap, vars uppgift var att uppfylla
behoven hos det som skapats, vilket var entydigt med en fader-moder roll. Jag insåg i
sanning, att de i alla levande varelser inneboende impulserna till föräldraskap, inhämtats
direkt från Skaparen och att ursprunget till all kärlek och drivkraften till föräldraskap
också var livets och tillvarons själva ursprung.

Jag ”såg” också att skapelsen var en synliggjord manifestation av Varandets
universella Skaparimpulser och att mänskligheten därför kunde kallas för skaparens
avkomma.
Av denna anledning föll det sig naturligt för mig att tala om 'Fadern’ när jag syftade på
Skaparen, ty för mig är detta vad Skaparen i sanning är på alla sätt - än mer 'FaderModer, men av hänsyn till judarnas framhärdande att kvinnan innehade en underordnad
position i det dagliga livet, talade jag endast i termer av 'Fadern' för att undgå judiskt
motstånd och för att vinna deras erkännande av den nya terminologin.
Jag myntade också begreppet “Fader” för att hjälpa judarna att inse att deras
framställning av Jehova och de judiska lagarnas rigiditet var helt felaktiga. Genom att
bruka en ny terminologi, 'Fadern', för att beskriva Skaparen - Skaparimpulsen som
bakomliggande och inneboende i tillvaron, gjorde jag klart, att jag framförde en helt ny
undervisning till skillnad från den godtagna tron på en 'Gud' som avvisade vissa
människor och skickade katastrofer på dem som vedergällning.
Jag vill att ni till fullo inser att ingenstans i Nya Testamentet har det klargjorts att
jag förde fram en undervisning som i alla avseenden motsäger undervisningen i
Gamla Testamentet. Av denna anledning är inte Nya Testamentet en sann
återgivning av mitt liv och min undervisning som man kan ha tillit till, ansluta sig
till eller tro på.
En sann och riktig återgivning av min personlighet, mitt upplysta sinne, min
känslomässiga inställning och av själva undervisningen skulle ha gjort det uppenbart att
den gamla judiska religionens utsagor och min upplysta undervisning var diametralt
motsatta i alla avseenden. Den judiska religionen omfattade extremt materialistiska
koncept. Det föreligger naturligtvis skrifter ur vilka andligt upplysta judar fortsatte och
fortsätter att teckna en förborgad uppfattning om KÄLLAN till vårt VARANDE.
De bör storligen äras och respekteras för sitt transcendenta sinnelag.
Emellertid då profeternas skrifter nådde fram till den vanliga mannen och kvinnan
förmedlade de ett annat, kontrollerande budskap som var helt köttsligt och osant. Det
finns ingen övervakning av “gott” och “ont” av en 'Gud från ovan'. Om så vore skulle inte
världen befinna sig i ett sådant upprörande tillstånd av omvälvning och elände.

Jag framförde en ny undervisning som var avsedd enbart att medvetandegöra
människorna om 'universalitet och kärlek - den inneboende naturen - - liksom den
transcendenta naturen hos... 'DET' SOM FÖRT HELA SKAPELSEN TILL
SYNLIGGJORD MANIFESTATION.

Min avsikt är att helt klargöra detta, så att de som söker Sanningen kan befria sig från
alla rester av uppfattningen att jag blott skulle ha varit en i en lång rad av judiska
profeter; att jag skulle ha fortsatt predika samma tema om en allsmäktig Jehova med
ambivalenta känslor inför sin egen skapelse.
Rädslan för de ortodoxa judarna höll tillbaka mina lärjungar i vad de bestämde
sig för att delge publikum om mig. Ni måste komma ihåg, att i sin strävan att vinna
nya judiska anhängare till kristendomen, var de rädda att förkasta Gamla Testamentet
eftersom det hållit samman judarna i århundraden. Av denna anledning förde de fram
och lade till min undervisning sådant som var kompatibelt med gamla religiösa
trossatser. Min stamtavla ritades upp för att försäkra den judiska befolkningen om att jag
härstammade från Kung David. Varför skulle de annars ha bemödat sig om detta i fall de
inte ville göra det helt klart att jag var en jude av gammal härkomst och därmed mycket
väl kunde vara en Messias kandidat.
Om de i sanning hade förstått vad jag kommit till världen för att uträtta, skulle de gjort
tappra försök att förvissa sig om att människorna förstod de verkliga syften som drev
mig fram till dagen för min död.
Detta gjorde de inte. De mörklade mycket av det jag försökte undervisa om. Stefan, en
modig lärjunge som var mindre rädd för att förmedla min sanna undervisning, även om
också hans undervisning broderats ut, stenades ändå till döds.
Ni måste förstå att livet för mina lärjungar var bekymmersamt och det är inte förvånande
att min sanna undervisning doldes av traditionellt tänkande för att göra den mera
tilltalande för allmänheten.
Trots det kommer mina uttalanden att vålla häftig dispyt då jag säger att 'kristendomen'
endast framför en redogörelse för de av mina uttalanden och helanden som inte står i

alltför stor motsättning till den judiska läran. Den är en religion som myntades av mina
tidiga lärjungar och av Paulus efter hans installation i Antiochia för att hålla samman
judarna så långt möjligt och för att få icke-judiska konvertiter in i fållan. Egennyttan blev
ett element i den Kristna övertygelsen.
Detta är sanningen om mitt liv och min död på jorden. Tvister uppstår för att människor
håller fast vid sina omhuldade övertygelser och avsäger sig dem endast med en smärta
som kan förlikas vid den man känner när man förlorar sina käraste ägodelar. Icke desto
mindre, hur kär en övertygelse än är, så är den bara en övertygelse.
Den är inte en fast grund att bygga upp ett nytt liv på.
Nu då jag återvänder till er via dessa brev försöker jag på alla möjliga sätt, inom ramen
för parametrarna av er mänskliga uppfattningsförmåga, att beskriva den
Verklighet - ert Varandes Källa - som grundlade universum och tillvaron själv.
Precis som för 2000 år sedan har jag nu kommit för att med dessa brev lägga grunden
för en framtida andlig evolution under nästa millennium. Er andliga utveckling kan
endast utgå ur en djupare perception och förståelse av tillvaron och av 'DET'........
SOM SKÄNKT ER VARANDET.
Ty det ni klart och tydligt kan varsebli skapar de förhållanden ni lever under.
Då ni inte har förstått ert sanna andliga ursprung är mänskligheten ständigt involverad i
krig och har därmed gett upphov till förhållanden som är både en skam för mänskligt
medvetande och en källa till mänskligt lidande av alla slag.

Av denna anledning SÄNDER JAG, UTSTRÅLAR JAG, DEN FULLA KRAFTEN AV
MITT KRISTUS MEDVETANDE för att delge er SANNINGEN OM EXISTENSEN på ett
modernt och förståeligt språk som gör det möjligt för er att bygga upp en ny kunskap och
insikt om 'Sanningen som den verkligen är' hellre än att låta er fortsätta att hålla fast
vid den falska tro ni undervisats om eller som förts till er via traditionen.
När ni använder och förstår den, kommer terminologin att uppväcka i er samma - eller
större- vördnad och kärlek och andlig insikt än ni tidigare kände då ni yttrade ordet
'Gud'. Laddad med en universell innebörd kommer denna mer korrekta terminologi att

fylla er med andlig kraft då ni brukar den och visualiserar ordens betydelse.
Jag är här för att säga er, att när ni renat ert medvetande från de grova mänskliga tankar
och känslor som hör ego drifterna till, och framhärdar med era meditationer och lyfter
medvetandet till det Universella, börjar ni förnimma den andliga kraften strömma in i ert
sinne och gradvis i hela er kropp.
Av denna anledning riktar sig min undervisning till att uteslutande vara er behjälplig att
öppna upp ert medvetande för ett nytt liv, vitalitet och andlig kraft så att ni kan lämna ert
tidigare begränsade och otillfredsställande liv och finna en ny källa till inre glädje och
tillfredsställelse av alla behov.
Begrunda det jag säger. Jag har inte påfört er några “måsten” eller “förbud” eller
frustrerande begränsningar som ni själva inte önskar lägga på er. Jag har däremot
kommit för att berätta för er på vilket sätt era 'medvetandeformer' besitter liv och gradvis
manifesteras i er värld, men jag överlämnar till ert godtycke att välja hälsosamma tankar,
kärleksfulla handlingar och den rätta väg som leder till glädje och tillfredsställelse när ni
kommer till insikt om skapelsens verkliga natur.
Jag har även kommit med hela styrkan av min Kristus Kraft för att vara er behjälpliga
att inse, att det inte finns några murar mellan er och --- 'DET'..... SOM SKAPAT ER,
förutom de som ni själva skapat genom er okunnighet om Existensens Lagar.
Jag har kommit för att bistå er att riva dessa murar genom upplysning av er nuvarande
okunnighet och lära er att öppna ert medvetande - hela ert väsen- för flödet av 'DET'
SOM SKAPAT ER.
Jag UPPREPAR därför: sist och slutligen avser min undervisning odelat att bistå er i att
öppna ert medvetande för ett nytt liv, vitalitet och andlig kraft så att ni kan överge er
gamla begränsande och otillfredsställande livsstil och finna en ny källa till inre glädje och
uppfyllelse av varje behov. I Gudomlig Kärlek åstundar jag att ni skall uppnå detta
tillstånd av oförlikneligt varande före ni passerar in i nästa dimension, att döden
skall vara smärtfri och övergången kännetecknas av en sublim förväntan.
Detta är det enda bakomliggande syftet med dessa Brev.

Påståendet ovan är en än mer kraftfull och ovedersäglig omskrivning av det jag sade när
jag var på jorden: 'sök först efter Himmelriket och allt gott skall vara er givet därtill'.
Jag sade inte detta för att locka människor att vara “goda”. Jag uttryckte ett faktum i
existensen. Ni måste också fullt och klart förstå att det.....'DET,' som ni kallar 'Gud' och
som jag hänvisar till som 'ALLESTÄDES NÄRVARANDE', besitter inget av de
mänskliga attribut som många religioner tillskriver ’DET' .
Mänskliga egenskaper ss. vrede, hot och straff hänför sig endast till det mänskliga
tillståndet.
Jag återupprepar än en gång: Jag, Kristus har nedstigit med avsikten att diktera
dessa brev, uttryckligen för att rensa ut ur människors sinnen de forntida 'mänskliga
bildlika ord' som myntades av profeterna. Det är min fasta avsikt att ersätta dessa ord
genom att beskriva KRAFTEN - det UNIVERSELLA MEDVETANDET som verkligen är
livgivande, som är verksamt i och understöder det synliga universum och alla andra
dimensioner som ligger bortom er nuvarande förståelse och perceptionsförmåga.
Jag har även kommit för att delge er att dessa vidare universum eller dimensioner
kommer att öppnas upp och bli tillgängliga för ert medvetande när den kunskap som
sammanfattas i dessa Brev införlivas och blir själva strukturen i ert individualiserade
medvetande.
En gång kommer döden att innebära en glädjefylld övergång från en begränsad
dimension i tillvaron till en ljusare och mer kraftfull dimension. Ni kommer att veta, att då
ni blivit tillräckligt andligt renade och tiden är mogen för er att träda ut ur den kapsel som
kroppen utgör, kommer ni att lämna den, lättade över att vara befriade från fysiska
begränsningar och träda in i en dimension av kärlek och underbart varande.
Ni ser döden för det den kan vara - som den verkligen är för upplysta själar - en gloriös
övergång - en gåva av högre liv, ökad kreativitet och en upplevelse av 'extatiskt varande'
som ni inte kunnat drömma om.
Jag vill också klargöra att många, många människor tror att de kan leva givande och
självförverkligande liv genom att följa någon av de hundratals olika lärare i 'positivt
tänkande'. Förändra ert medvetande, säger de, och ni förändrar era liv. Till en viss grad

är detta sant, men för sökare av andlig utveckling kommer en sådan förändring av
medvetandet ändå att efterlämna en andlig torka och en längtan efter något mer.

Detta 'något mer' som själen åstundar är en sann kontakt och återförening med
Varandets Källa. Även om ni andligen vuxit i någon grad genom att följa den väg som
endast ser till det goda, det sanna och kärleksfulla, förblir ni en varelse som verkar i
avskildhet i er egen jordiska sfär, utan assistans från det eviga, oändliga Universella.
Då ni en gång förstår det Universellas natur och inriktar era tankar på en verklig
kontakt med ’Det’ börjar ni inse att ni inte längre är avskilda - ni stöds av den Verklighet
som understöder universum.

Och då jag säger 'få en verklig kontakt med Det’, betyder detta inte att man skapar
en sann kontakt med sitt VARANDES KÄLLA då man bönfaller om en eller annan
fördel .
Din bön hörsammas av Varandets Källa och svar ges ofta snabbt och behovet uppfylls i
samma ögonblick. Men en sann kontakt med ditt Varandes källa uppnås först efter det
du tillfyllest renat ditt sinne från de grova mänskliga egodrifterna och ägnat en tid åt
meditation och ett regelbundet känslomässigt kraftfullt 'kontaktsökande' med din Källa
för att erhålla andlig förnyelse och uppfriskning.
Detta är det verkliga syftet för existensen. Ett fortlöpande ömsesidigt utbyte av
kommunikation mellan Källan till allt Varande och skapelsen.
Jag vill här påminna er om att då jag vistades på jorden gjorde jag varje dag det mycket
klart för judarna att: 'av mig själv förmår jag inget'.
Ständigt upprepade jag att “det är “Fadern” som verkar, inte jag.
Jag har nu kommit för att möjliggöra för er att företa övergången från ett jordbundet
mänskligt medvetande till ett upplyst sådant där man vet, att man äntligen innehar
vetskap om Varandets Verklighet.
Utan tvivel kommer djupt religiösa människor, oförglömligt indoktrinerade med all slags
religiös dogm och teologi, judar, kristna, muslimer, hinduer eller tillhörande någon annan
religiös övertygelse, att ha svårigheter - även anse det smärtsamt, till att börja med, att
godta och väl använda sig av dessa Brev eftersom: Ett betingat och programmerat

sinne kan liknas vid betong. Omhuldade trossatser, används som talismaner, emotionellt
stöd och affirmationer som skall skänka styrka i kristider, finns känslomässigt inristade i
det undermedvetna och inbegriper allt som oftast en rädsla att 'försynda sig mot Gud' då
man avser att gå vidare mot en högre Sanning. Saknas en uppriktig längtan att lära
känna Sanningen om Varandet framom de traditionella trosformerna, blir dessa
mentala mönster nästan omöjliga att utplåna ur sinnet och känslolivet varvid de blir ett
hinder för sant andligt framåtskridande.
Jag har uttryckligen kommit för att bistå dem som har en vilja att förflytta sig bortom
dessa hinder för sann upplysning. Om du därför intuitivt känner att orden på dessa sidor
är SANNING och du känner dig dragen till dem, var då viss om att du är redo att påbörja
den andliga resa som skissas i dessa brev. Jag finns till hands att inge dig mod att
fortsätta till dess du når ditt mål - sann andlig upplysning, ett nytt liv, viljestyrka och finna
det jag kallade för 'Himmelriket'.
Daglig innerlig meditation och bön möjliggör en mental rening och gradvis kommer
SANNING och INSIKT att ersätta de gamla myterna som en gång var er så kära.
Som utgångspunkt för den här givna undervisningen måste Jag, Kristus påminna er om
att ert universum inte är solitt. Som ni vet är den kompakta “materian”, den synliga
substansen i världen, enligt era vetenskapsmän, i själva verket sammansatt av energi
partiklar.
Det SANNA VARANDET i era jordiska dimensioner vilar på denna fundamentala realitet
i skapelsen.
För att kunna förstå min undervisning om Varandets Sanning, är det nödvändigt att
förstå denna fundamentala 'skenbara tomhet' som utgör grundvalen för den skapade
världen.
De flesta av er känner till detta faktum i existensen intellektuellt, men det har ännu inte
tillnärmelsevis filtrerats genom ert medvetande för att ge er ett nytt perspektiv på världen
och på själva existensen. Ni fortsätter som ni gjort i årtusenden, i tron på att er värld är
solid och att kroppens tillstånd och alla övriga yttre fenomen ligger bortom er kontroll. Ni

är övertygade om att ni är offer i tillvaron. I själva verket är motsatsen sanningen. Era
dagliga liv återspeglar också denna uppfattning. Därför är det helt nödvändigt för mig att
återvända och vara er behjälplig att förflytta er in i en högre perception av Sanningen.
I Brev 1 beskrev jag hur jag efter min upplysning i öknen, återvände till min värld av
palestinska byar och städer och kunde omedelbart härska över 'materians element'
varhelst jag såg ett behov att hjälpa dem som var nödlidande eller plågade. Jag har
återvänt för att visa er exakt hur detta gick till.
Som jag avslöjade i Brev 1, då jag mottog fullständig upplysning i öknen, visades det för
mig att 'materian' inte i verkligheten var solid. Jag förstod inte helt exakt på vilket sätt de
elektriska partiklarna som jag benämnde 'virvlande dammkorn’, förvandlades till 'synlig
materia'. Det enda jag visste var att dessa 'dammkorn' rörde sig i snabba
rörelsefrekvenser i 'GUDSSINNET' och att 'DETTA' därför var universellt.
Jag förstod att “GUDSSINNET” var såväl skaparen - och substansen - av och i allt
i skapelsen. Om detta var jag helt förvissad.
Jag kunde också skönja klart och tydligt hur mänskliga tankar, då de är uppfyllda av
övertygelser eller emotioner, radikalt påverkade denna process av materialisering i
synliga former.
Alltså förmår det mänskliga sinnet inkräkta på “GUDSSINNETS” sanna intention
vilket det också gjorde.
Detta var en spännande och exalterad insikt eftersom myterna, som de judiska
rabbinerna undervisat mig i, uppenbarligen var felaktiga och omedelbart sveptes bort ur
mitt sinne. Jag omfattade sanningen med jubel då jag nu förstod varför människor
upplevde misär och lidande. Dessa kunde härledas ur deras egna tankeprocesser.
Det gavs mig också att 'se' de 'samhällen av levande partiklar', som vetenskapen
kallar 'celler', vara verksamma i varje levande varelse. Jag blev medveten om den
Gudomliga Harmoni som innehade kontrollen över cellernas arbete, då de var i färd
med att bygga och upprätthålla de olika delarna av den fysiska kroppen hos alla levande

varelser och i växtlivet, stora och små. Det var av denna anledning jag ofta hänvisade till
naturen för att finna exempel på 'Faderns' immanens och aktivitet även i de minsta i
naturen- såsom växter och fåglar.
Som jag tydligt förklarade i Brev 1-3, benämnde jag 'GUDSSINNET' 'Fadern', för att det
hade gjorts möjligt för mig att 'skåda' – att varsebli - 'GUDSSINNETS' sanna natur och
jag var fast besluten, att då jag återvände till människorna i Palestina, skulle jag beskriva
de uppenbarelser jag fått och de skulle förstå att de trossatser rabbinerna genomsyrat
deras medvetande med i själva verket var falska.
Jag förstod att “GUDSSINNETS” sanna natur var den högsta formen av Gudomlig
Kärlek och att denna ständigt kunde ses verka i varje levande varelse.
Som jag tidigare sagt, med denna kunskap var det möjligt för mig att utföra 'underverk'
och härska över elementen då detta var tillbörligt och nödvändigt.
På samma sätt som jag ville avliva myterna som var förhärskande hos Palestinas judar,
önskar jag nu peka ut för er att många av de teorier era vetenskapsmän framlagt har
dikterats av en stark motreaktion på kyrkliga dogmer och doktriner under århundraden.
För att kunna förstå detta uttalande måste ni inse att fram till Darwin, under det att de
kristna kyrkorna dominerade tänkandet, var det allmänt accepterat att universum
skapats helt i enlighet med det som stod skrivet i genesis i det bibliska gamla
testamentet.
Då vetenskapsmännen försökte sig på att ge uttryck för sina upptäckter och teorier
tvingades de att beskriva sin nya uppfattning inför en enorm religiös opposition.
Följaktligen blev det nödvändigt för dem att koncentrera mycket av sin mentala energi
på att bevisa profeternas uttalanden som felaktiga. I och med detta förlorade de sin
klarhet i visionen och blev också de ego-styrda. Efter detta förlöjligades och avvisades
alla intuitiva perceptioner som framlades av det vetenskapliga brödraskapet av andra
vetenskapsmän. Tack vare det mentala klimatet svingades pendeln för sökandet efter

“Sanningen” mot en orubblig tro på förnuft och logik varvid det mänskliga intellektet
inspärrades i materialismen för att finna svaren på livets och tillvarons begynnelse.
Av denna anledning är det nödvändigt för mig att motbevisa en del av de 'vetenskapliga
teorierna' och ådagalägga att de är lika missvisande som de s.k. sanningarna i den
kristna doktrinen. Vid påvisande av vissa av dessa “teorier” har såväl de kyrkliga som
vetenskaparna nedlåtit sig till befängda obevisbara antaganden för att besvara frågor
som tidigare varit omöjliga för det jordiska intellektet att utröna.
Efter att ha underrättat er om att substansen i den materiella världen i huvudsak består
av elektriska partiklar som dallrar i hög hastighet i 'rymden', är er vetenskap oförmögen
att ange 'varför' dessa 'energi partiklar intar 'materians' densitet och form, annat än att
hävda förekomsten av fusionerande krafter som av en händelse skapar elementen.
Vetenskapen kan inte förmedla vad den 'Motiverande kraften' är som drar till sig
partiklar till element.
Inte heller kan vetenskapen förmedla var sådana energipartiklar har sitt ursprung annat
än att de frigjordes vid tiden för Big Bang som de menar gav den första impulsen till
skapelsen.
Varför en plötslig 'Big Bang' - av vad? Vilken var den bakomliggande motiverande
faktorn?
Vetenskapen talar om elektromagnetism, men kan inte ange varifrån energierna som
kommer och går härstammar. Vart beger de sig? Varför återvänder de? Ur det
mänskliga perspektivet verkar det inte finnas någon bakomliggande eller inneboende
intelligent aktivitet i det hela. Vetenskapen anser att elektromagnetism 'bara finns' - ett
otvetydigt faktum i tillvaron -ändå utför den en högst meningsfull och intelligent
verksamhet i form av de miljoner av miljarder substanser som universum är uppbyggt
av. Hur sker detta'?

Det finns inget som elektromagnetism har fört fram i synlig form, som det
mänskliga intellektet kan säga skulle sakna syfte eller avsikt.
Vetenskapen bortser från denna grundläggande och vitala nivå i skapelsen. Man
kommer aldrig att finna något av värde i sökandet efter människans ursprung förrän
man besvarat frågan varför allt som frambringats i synlig form, genom aktiviteten i
elektromagnetismens tvillingenergier, alltid är avsiktligt, framgångsrikt och rationellt .
Fram till dess att vetenskapen börjar utforska och upptäcka 'sakförhållandet' i den
'rymd' där de elektriska partiklarna för 'synligt varande' stöds, kommer vetenskapen för
all framtid att förbli kvar på andra sidan materialismens reglade dörrar. Den kommer att
vara utestängd från den eviga Sanningen och den universella visdomen och vara
förnuftets ständiga fånge – förnuftet som enbart är en produkt av den begränsade
aktiviteten i hjärncellerna.
Min avsikt är att introducera denna RYMDS sanna natur men förrän jag går vidare med
detta, måste jag till att börja med uppmärksamma er på vissa högst relevanta
frågeställningar.
Genom tiden har mycket av elektromagnetismens verksamhet verkat vara kompakt och
oföränderligt varaktig, för människans intellekt, syn och beröring. Metaller, trä, berg,
levande varelser, ansågs alla vara sammansatta av solid, livlös eller levande 'materia'.
Med en sådan tro på ett solitt universum förefaller det helt naturlig, att den gamla
mystikens profeter föreställde sig en 'Mäktig Varelse' som ägde enorm kraft i det han
skapade universums alla solida substanser. Då de föreställde sig en sådan 'Mäktig
Varelse' var det bara naturligt att de såg framför sig en 'kunglig' figur med allomfattande
kontroll, som, när han konfronterades med mänsklighetens beteende, som åstadkommit
ett turbulent samhälle, var vedergällande till sin natur.
Varken de gamla profeterna eller dagens vetenskapsmän har varit nära Sanningen om
Tillvaron. Båda har helt förbisett sanningen.

Vetenskapen anger att livet började när, på något oförklarligt sätt, en korrekt
kombination av kemiska reaktioner producerade en molekyl, som kunde kopiera sig själv
genom att trigga fortsatta kemiska reaktioner.
En dylik förklaring av LIVSKRAFTENS enorma och sjudande komplexitet och styrka,
med att den är 'kapabel att kopiera sig själv' avslöjar en grundläggande utarmning av
den vetenskapliga syn och det tankesätt som framställt en sådan teori!
Vidare ifrågasätter inte vetenskapen hur en sådan kombination av 'ickelevande '
kemikalier kunnat gå samman på ett specifikt sätt – 'av misstag'- för att producera ett så
häpnadsväckande resultat av 'självkopiering',.
Detta beror på att den begränsade mänskliga hjärnan, även den vetenskapligt
inriktade, inte kan hantera en så egendomlig möjlighet som en oförutsedd
'självkopiering'. Det antyder i alltför hög grad något magiskt skeende - en
intervention från någon oförklarlig källa, som vetenskapsmän inte kan studera av
rädsla för att utsättas för åtlöje.
Denna fårskocksliknande samstämmighet anses mera vetenskaplig än att föra fram
'inspirerade' teorier som inte absolut kan bevisas experimentellt. Av denna anledning
blockeras alla verkliga vetenskapliga framsteg av de materialistiska lagar som
vetenskapen pålagt sig själv. Dessa hinder för framtida veteskapliga framsteg kommer
att vara en stötesten för vetenskapens utforskande av sinnets och andens sfärer fram till
dess att någon upplyst vetenskapsman trotsar konventionen och vågar överskrida
gränsen mellan det 'synliga och det osynliga'.
De gamla profeterna, skulle inte haft någon svårighet att anamma ett dylikt 'magiskt
skeende', om de förelagts teorin om molekylär självkopiering. De skulle ha sagt att
“Gud” skapat de kemiska kombinationerna och givit dem livet. Detta skulle inte heller ha
varit den korrekta förklaringen.
Det är denna gamla religiösa uppfattning om en 'Gud i det Höga' ’som skapar i fjärran',
som hindrar vetenskapsmannen från att gå vidare till ett alltmer andligt medvetet

tänkande. Därför, trots vetenskapens skenbara emancipation från urgamla doktriner, är
den alltjämt lika mentalt fast vid och förhindrad av urgamla förlegade trossatser som
under adertonhundratalet. Vetenskapen godtar dessa löjliga teorier för att den ännu inte
har insett “Realiteten” om Vårt Varandes Källa som ligger bakom och i varje levande
molekyl.
I sin fortsatta skapelseberättelse hävdar vetenskapen, att efter 'självtillverkningen' av
levande molekyler som var kapabla att kopiera sig själv, formade de sig till en levande
cell (så liten att den ej kunde ses med blotta ögat), som blev byggstenen för alla de
många arterna av levande organismer, växter, insekter, reptiler, fåglar, djur och
människan medräknade. Sålunda har allt levande en gemensam förfader - den första
levande molekylen.
Vetenskapen kan inte förklara varför de självkopierande molekylerna förenade sig till en
levande cell. Det förblir ett mysterium än i dag.
Dagens vetenskap gör gällande att den levande cellen upprepas i oändlighet, i miljardermiljarder-miljarder olikartade former. Den utgör byggstenen i det synliga universum. Hur
är detta möjligt'? Vad är det för impuls som ger upphov till en sådan reproduktion'
Vetenskapen har inget svar att ge. Förskansad i sin enögdhet har den dragit
människorna med sig in i blind materialismen.
Men nu förtjänar den första levande cellen odelad uppmärksamhet av den som på allvar
söker efter den andliga dimensionen och efter 'Existensens Drivfjäder', eftersom den
första levande molekylen och den första levande cellen utgör det allra första beviset på
någon form av intelligent aktivitet i 'materian', i universum.
Den främsta egenheten som uppvisar förnuft och känslighet är aktiviteten i
cellmembranet som täcker cellen, som ger den skydd och dess egenart. Beakta detta
“mirakulösa” fenomen.
Cellen intar endast utvald näring genom membranet från omgivningen.
Inte nog med att cellen intar rätt näring utan då den förbrukat den, gör sig cellen av

med avfallet via det permeabla membranet.
Ni bör fråga er hur det är möjligt att det 'rent fysiska' cellmembranet, osynligt för blotta
ögat, 'kan särskilja och välja' den rätta näringen som förhöjer dess välbefinnande och
därefter utöva en tillräcklig urskiljningsförmåga för att befria sig från icke önskvärd toxisk
materia'.
Kan inte ni se en stor meningsfullhet i all denna aktivitet och tror ni verkligen att denna
meningsfullhet är en tillfällighet?
Är inte AVSIKT intelligensens speciella särdrag?
Inte nog med detta, cellmembranet väljer fortlöpande sin nutrition och avlägsnar avfallet
under miljarder olika förhållanden och omständigheter relaterade till överlevnad inom
olika arter och i olika miljöer. Är inte detta ett bevis på en AVSIKT som utspelas i
vartenda skeende inom alla arter, insekter, växter, reptiler, fåglar, djur och människor.
Kunde man inte beskriva universum som den eviga oföränderliga AVSIKTLIGA
IMPULSEN som synliggjorts i sfären för den synliga 'materian''?
Är AVSIKTLIGHETEN till sin natur ett fysiskt element - eller hör den till 'medvetandet''?
Godtar ni AVSIKTLIGHET som en obestridlig skaparimpuls bak EXISTENSEN,
förändras er syn på universum som då blir den synliggjorda manifestationen av en
'INTELLIGENT ANALYS' av orsak och verkan', klart iakttagbar i 'levande' materia.
Ty - om den levande cellen kan välja rätt näring och även sörja för avlägsnande av
toxiskt avfall - pekar denna enkla aktivitet på en medvetenhet om behovet av
ämnesomsättning men förutser även den resulterande ansamlingen av toxiskt avfall, samt behovet att avlägsna detta avfall för att försäkra sig om fortsatt hälsa för cellen. Är
inte detta en eftertrycklig indikation på en 'INTELLIGENT ANALYS av orsak och
verkan'.
Vidare hävdar vetenskapen att cellen innehåller en “kärna” som kan liknas vid den
mänskliga hjärnan eftersom den överför budskap och dess viktigaste funktion är
att lagra information. Den är det “bibliotek”, som innehåller detaljer inte bara om
en cell, utan om hel den kropp som den bor i.

Faktum är, att vetenskapen funnit, att cellen själv verkar vara ett system av kemiska
'budskap' utförda på ett avsiktligt, intelligent och förståeligt sätt. Hur skulle detta kunna
vara möjligt om cellmolekylernas ursprung endast vore ickelevande kemiska element'
Skulle ni bestrida att bakom varje 'budbärare med ett budskap att förmedla' föreligger en
intelligent tanke eller medvetande' Lägg märke till hur exakta budskapen är som
överförs från cell till cell för att tillförsäkra en exakt kopia av vissa arter i miljoner år?
Vid vilket tillfälle smög sig “medvetandet” in i den levande organismen? Hur tog sig det
intelligenta tänkandet, som avväger och fattar beslut in i fältet för icke levande
omedveten materia'?
Hur kan så mycket informerande och upplysande aktivitet äga rum utan ett inneboende
medvetande i en cell som ej kan ses med blotta ögat,. Är inte en sådan aktivitet
resultatet av ett medvetande / en medvetenhet och bevisar närvaron av
'intelligent' liv i sitt lägsta uttryck?
Vidare har en enda cell, i formen av en bakterie, förmåga att röra sig självständigt och
leva sitt eget specialiserade, ofta spännande liv i sin miljö - eller - som ett virus som utför
sitt specialiserade dödsbringande arbete genom att angripa specifika mål i en levande
organism. Alternativt kan cellen vara fixerad i en organism där den utför sitt eget högst
betydande arbete att konstruera och upprätthålla någon del av organismen. Ett sådant
arbete frambringar 'levande materia' anpassad till och nödvändig för - det levande organ
det tillhör vare sig det är en del av den mänskliga kroppen eller av ett djur eller en växt, såsom mänskliga tår och mjälte eller ett djurs päls och horn, eller fiskens fjäll, fågelns
fjädrar, trädets bark och grenarnas grönska, eller blommans kronblad och stjälk, fjärilens
antenner och skira vingar, krokodilens ödleskinn och tänder eller bläckfiskens ögon och
dess skinn som ändrar färg i enlighet med behovet av kamouflage. Var och en av dessa
totalt olika och skenbart orelaterade fysiska fenomen, skapas av det individualiserade,
specialiserade arbete utfört av miljarder identiska levande celler.
Då man tänker på magnituden och mångfalden i arbetet som utförs av en enkel levande

cell, osynlig för blotta ögat - kan man då tro på ett mekanistiskt universum'?
Det vore möjligt om “materian” som en dylik cell framkallade var ologisk och inte erbjöd
något som helst plausibelt syftemål eller bakomliggande orsak för sin existens utan
personligt medvetande.
Men detta är icke fallet. Dessa identiska levande celler samarbetar i harmoni i
människan eller djuret för att tillverka en lever med dess multipla uppgifter i kroppen, för
att skapa ett intrikat öga med dess specifika ändamål att försätta individen i direkt och
intelligent kontakt med omgivningen med hjälp av hjärnan, eller starka ben som
uttryckligen och sinnrikt utformats med senor och muskler för att förenas med andra på
lämpligt sätt för att möjliggöra en mjuk och fullständig rörelseförmåga för varelsen.
Dessutom inkräktar cellerna aldrig på varandras arbete. När de skapar en njure tillverkar
de inte plötsligt ett öra. Då de skapar behåring börjar de inte plötsligt tillverka hud. Nej,
cellerna tillverkar skalpen och samma celler tillverkar behåringen. Den enda skillnaden
mellan hud- och hårceller är det arbete de utför, sekund för sekund, genom en hel
livstid. Varför?
Vilken är den 'motiverande och igångsättande faktorn''? Slumpen'?
Vilken organiserande intelligens satte igång hela skapelseprocessen på den mest den
grundläggande nivån att forma enkla element ur fria elektriska partiklar i 'rymden' till:
⁃ en kombination av element för att forma kemikalier
⁃ den rätta kombinationen av specifika kemikalier för att forma en levande molekyl
⁃ den rätta kombinationen av levande molekyler för att skapa en levande cell med
⁃ förmåga att inta näring, utsöndra avfall, att fabricera i enlighet med klara
⁃ specifikationer, röra sig och ständigt upprätthålla detta enorma skapaeverk i
⁃ miljarder år.
Inte nog med detta, vilken är den 'Underbyggande Kraft' som designat och
framgångsrikt, utvecklat miljarder olika sätt att befrukta olikartade frön i levande system
och varelser, vare sig dessa är växter, insekter, reptiler, fåglar, djur eller människor och

som för var och en av dessa utvecklat ett intelligent system för fortplantning anpassat till
klimatet, vegetationen i omgivningen, allt för att garantera överlevnad.
Är inte också ÖVERLEVNAD bevis på en intelligent avsiktlig aktivitet?
Och efter att ha åstadkommit denna stora bedrift, borde inte ni fråga er hur det kommer
sig att varje levande art har sitt individuella sätt att föda sin avkomma och skydda den så
långt möjligt fram till dess de unga är kapabla att ÖVERLEVA på egen hand. Är inte
detta ett uttryck för KÄRLEKEN TILL SKAPELSEN i sitt högsta uttryck?
Man kan inte gå vidare från denna analys över vad mänsklig intelligens påstår om livets
begynnelse och skapelsen utan att nämna de i 'alla avseenden betydelsefulla DNA
molekylerna', som sägs omfatta “planen” för hela organismen, vare sig det är en växt
eller en bebis. Vidare påstår man, instruerar dessa DNA molekyler cellerna och
informerar dem vad de skall förfärdiga enligt kromosomerna som säden deponerat.
Sannerligen, i stället för Intelligensen har vetenskapen givit er DNA molekyler som
upphovet till er existens, er suveräna ledare, skapelsens regissör som de materialistiskt
bräckliga cellerna, ja hela skapelsen, måste lita till för sin överlevnad. Se det gloriösa
DNAet - er skapelses Herre!
Varifrån fick DNA cellerna sin intelligenta dirigerande kraft?
Vetenskapen är helt tillfreds nu när den på ett nöjaktigt sätt kunnat ge en
förklaring till hur de olika arterna kan reproducera sig med en sådan exakthet och
beständighet. Vetenskapen vill få er att tro att ni lever i ett rent mekanistiskt
universum; att fenomen i evolutionen uppstår ur slumpartade mutationer och på
"the survival of the fittest".
(de bäst anpassades överlevnad. övers. anm.).
Studerar ni skapelsens olikartade organismer, de mångahanda och varierande
aktiviteterna hos besläktade arter, kan ni då verkligen tro på ett så osannolikt
materialistiskt koncept?

Det är inte en enkel slump att det idag, för att möjliggöra för er att upptäcka den
vidsträckta Intelligensen bakom skapelsen, finns ett stort antal kreativa människor som
ger sig ut på mödosamma resor för att undersöka, utstaka och fotografera vilda djurs
och växters boplatser och vanor. Ni blir underhållna och undervisade i en uppsjö av
fakta och fotografier om underverken i ert universum.
Vid tidpunkten då jag levde på jorden fanns inga sådana under att hänvisa till då jag
skulle undervisa judarna om Tillvarons universella sanningar. Jag hade endast tama
djur och fåglar till mitt förfogande som exempel på den fantastiska påhittigheten och
intelligensen och medvetenheten som kan ses i varje levande varelse. Ingenstans i
evangelierna finner man att jag hänvisar till en hög och mäktig Jehova som varande
skaparen vilket var vanligt bland de judiska ledarna.
Nej jag vände mig till landskapet, blommorna och fåglarna och försökte visa mina
landsmän att de omgavs av en förunderlig och mirakulös skapelse. För tvåtusen år
sedan, i er dimension, saknade vi er moderna vetenskapliga bakgrund, för att på ett
intelligent sätt kunna observera och förklara aktiviteten hos den som jag kallade
'Fadern' och som fanns överallt runt omkring dem.
För att förstå er sanna Varandes Källa, ber jag er beakta den oanade och obeskrivbara
komplexiteten och variationen, så tydligt uppenbar, i pingviners och grisars avsiktliga
beteende.
Kan den mänskliga hjärnan återskapa någon av de mest grundläggande aktiviteterna i låt oss säga- digestionskanalen, som snabbt framkallar de nödvändiga enzymerna och
hormonerna för att matsmältningen skall kunna äga rum.
Hur vågar den begränsade hjärnan, oförmögen att ens klart förstå den sanna
skapelseprocessen och styrd av instinktiv kunskap, utan all motsägelse, ta sig friheten
att otvetydigt påstå, att den förstår skapelsens sanna ursprung och de krafter ur vilka
skapelsen tog form?

Vilken arrogans! Dessa människor förmår endast tänka i enlighet med vad ögat ser.
Jag betraktar den nuvarande vetenskapliga okunskapen med kärleksfullt medkännande,
road till en viss grad och med en stor alltomfattande passion att punktera dess stolthet.
Fram till dess att någon sticker hål på den högfärd och den position av ofelbarhet som
den intagit, kan en verklig förening av de Eviga Sanningarna och mänsklig vetenskaplig
kunskap aldrig äga rum.
Men det måste den göra, för om så inte sker kommer den mänskliga andliga utveckling
att förbli stillastående.
Vetenskapens tänkande är alltför fullproppat av ett “begränsat” accepterat bokvetande,
godtagna formler och ekvationer samt behovet av erkännande från de egna
yrkesbröderna för att tillåta en mystisk penetrering från Högre Intelligenser.
På mina vägnar, ber jag läsarna av dessa Brev, att bilda en förening som utmanar
vetenskapen och att ställa frågan: 'vid vilken punkt i den 'materiella' världens tillblivelse
kan MEDVETANDET först urskiljas?
Jag upprepar och menar vad jag säger: Fråga vetenskapsmannen vid vilken tidpunkt i
evolutionen 'medvetandet' först kan urskiljas? ' I den levande cellen? Om så, fråga då
huruvida det är urskiljbart i de levande molekylerna som förenar sig till en cell och
kapslar in sig i ett membran som är så sinnrikt designat att den tillåter ett intag av
selekterad föda och utsöndring av toxiskt avfall? Hur igenkänner den toxiskt avfall'?
Skulle man medge att medvetande möjligen föreligger i levande molekyler, borde ni inte
då fråga huruvida inte de kemiska egenskaper som förvandlas till en levande molekyl
kan äga ett 'medvetande' som tvingar och driver dem till en livgivande förening som
frambringar en molekyl' Då ni nu gått så långt tillbaka i tillblivelsens ursprung, - till de
kemiska egenskaperna - måste ni ännu ifrågasätta varför 'medvetandet' endast blir en
gångbar (livsduglig) närvaro i kemikalierna - varför inte också i grundämnena ur vilka
individualiteten först tillkom, och om så är fallet, varför då förneka att 'medvetandet'
driver fram elektriska partiklar för att bilda grundämnena? Är det rationellt att förneka en
sådan möjlighet'?

Då ni erkänt en sådan möjlighet borde ni inte då gå vidare och fråga varifrån
elektromagnetismen härstammar? Vad är i själva verket elektricitet mer än strimmor
av kraftigt ljus som nu beskrivs av vetenskapen som fotoner och elektroner?
Och vad är 'i själva verket' magnetismen mer än dubbla krafter av 'attraktiva och
repulsiva' - energiimpulser som infört stabilitet och ordning i kaos?
Fråga vetenskapen: 'Varifrån härstammar elektromagnetismen som ansvarar för de
mest grundläggande faserna i skapandet av ett reglerat och välordnat universum som
innehar en oemotsäglig komplexitet och diversitet?''
Jag skall nu försöka att sätta ord på “DET” som är bortom alla ord och för närvarande
bortom all 'individualiserad jordisk fattningsförmåga'. Samtidigt som det bidrar till
hjärnans intellektuella förståelse av de andliga realiteter jag för fram, skapar intellektet
också en barriär för sann andlig förståelse och upplevelse.
Därför skall ni betrakta följande referenser till den ULTIMATA UNIVERSELLA
DIMENSIONEN endast som riktlinjer - idéer - 'skugglika medvetandeformer' av den
VERKLIGHET som verkar bakom och i ert universum. (Tag varje IDÉ för sig in i er
meditation).
Det jag nu skall förklara är helt i och av MEDVETANDET utan parametrar eller
gränser. Om ni är tillräckligt andligt utvecklade för att följa mig dit, bortom orden,
börjar ni i andlig bemärkelse förstå det jag försöker förmedla. Orden vägleder er
till - och öppnar sedan upp nya 'vyer i varandet'.
Framhärda! LJUSET penetrerar gradvis, nästan osynligt ert sinne och ni upplever korta
explosioner av insikt.
Många har upplevt en 'kort explosion av insikt', en kortvarig beröring av
'Gudomligt medvetande' för att sedan knappt våga tro att ett sådant ögonblick av
transcendent medvetande ägt rum och så börjat ifrågasätta, tvivla och slutligen

förjaga detta lilla inflöde av 'Gudomligt medvetande'. Akta er för att göra detta.
Misstro är en stötesten, den snärjer in er i den materiella existensens dimension
mer än ni någonsin kan förstå.
Vadhelst ges er och som ni kan emotta - håll fast vid det och tvivla inte.
Tvivlet tillintetgör ett stadigt framåtskridande för det skapar sina egna
'medvetande former' som undertrycker och t.o.m. raderar ut den insikt ni tidigare
nått.
Därför kommer de tankar ni väljer att ha, tro eller misstro, tvivel eller övertygelse,
att vara uppbyggliga eller att tillintetgöra era framsteg i sökandet efter
SANNINGEN.
Allt förnekande raderar ut ur ert medvetande de framsteg som tidigare gjorts. Vidare kan
sägas att ju högre ni upphöjs i andlig sanning, dess inflytelserikare blir era tankar.
Därför, ange och håll fast vid er egen andliga takt och tillåt ingen att inkräkta och
underminera denna takt. Håll fast vid era tidigare insikter. Då ni tvivlar, kryssa framåt i
positiva tankar, i det ni använder er av upplysande affirmationer och håller fast vid
inspirerad vägledning från tider då era medvetandefrekvenser var högre. Genom att
använda er viljekraft och använda affirmationer som innehåller 'gyllene korn' av andlig
Sanning, återvänder ni till denna högre medvetandenivå gång på gång. Tillåt er inte att
av mental lättja helt ge efter för de andliga medvetandeenergiernas ebb och flod och bli
ett andligt 'gungbräde'.
Jag kan inte nog understryka denna fara för självförvållad obstruktion. Var aktivt
medvetna om den. Om ni känner till något lite av mina redogörelser för mitt liv i
Palestina, så minns ni, att också jag drabbades av fenomenet ebb och flod i mitt andliga
medvetande, vilket gjorde det nödvändigt för mig att dra mig tillbaka till bergen för att be
och meditera för att förnya min andliga styrka.

Ha därför överseende med era 'perioder av torka', men ge inte vika för dem genom att
passivt kapitulera för en oönskad förändring i ert synsätt och i era
mentala/känslomässiga mönster. Då ni samvetsgrant inhämtar ny styrka och upphöjelse
för era medvetandefrekvenser från ert Varandes Källa, förkortas dessa negativa
perioder i hög grad både i styrka och varaktighet. Jag upprepar, var vaksamma över hur
ni använder ert intellekt. Låt er mentala aktivitet alltid vara uppbygglig så att den kan
bidra till er egen andliga tillväxt snarare än vara dess eviga hämsko.
***********************************
Efter att allt ovanstående sagts och jag fortsatte att diktera återstoden av Brevet,
började min återgivare ifrågasätta det sannolika allmänna mottagande av detta Brev.
Det verkade alltför pragmatiskt enligt henne för att tilltala människor vana vid att
föreställa sig en magnifik Makt eller Varelse eller någon 'Totalt Annan' som universums
skapare.
Jag har sannerligen bemödat mig många gånger att beskriva storheten i den Kraft ur
vilken allt har uppkommit, men som jag sagt är det omöjligt för mig att i mänskliga termer
beskriva KÄLLANS till ert VARANDE Verklighet.
De i anden utvecklade själar som blivit lätt ingjutna med Gudomligt Medvetande
beskriver händelsen som ytterst vacker, lysande och helt oförglömlig - men
omöjlig att beskriva med ord. Denna mystiska upplevelse blir möjlig när sinnets
vibrationsfrekvens redan upphöjts och hela medvetandet genomsyrats med
strålar av Gudomligt Medvetande. Det utgör ett tillstånd som involverar
“känslorna” mera än intellektet och hjärncellerna.
I det här sammanhanget, när jag måste genomsyra min “återgivares” intellekt och hjärna
med en beskrivning av Verkligheten om KÄLLAN till ert VARANDE som hon måste
klä i ord, får jag akta mig för att inte alltför kraftfullt störa frekvenserna och
svängningarna som min återgivares hjärnceller arbetar i. Det har funnits tillfällen då det
varit vanskligt att fortsätta och jag har släckt hennes dator för att avbryta kontakten.

Förrän ni börjar studera, meditera och ta in de nästkommande sidorna, vill jag
klargöra för alla som läser dessa Brev, att mitt syfte med dem först och främst
varit att avliva myterna som omgett min mänskliga personlighet och min
undervisning. Min avsikt är att religiösa dogmer och doktriner småningom
naturligt skall dö ut över hela världen, lika fullständigt som offrande av djur i
Salomons tempel.
För det andra har jag också kommit för att vara kyrkorna behjälpliga att släppa
taget om sina arkaiska uppfattningar om 'Gud' och 'synd'. Ingen andlig tillväxt är
möjlig till dess man klart inser att varje människa själv ansvarar för hur hans eller
hennes eget liv utvecklas.
För det tredje har jag kommit för att avlägsna sinnebilden av en 'Allsmäktig Gud'
,storslagen, praktfull och med obegränsad makt som belönar de dygdiga och
straffar de 'onda'. Denna uppfattning är helt felaktig - även om trösterik.
För det fjärde är jag i färd med att beskriva för er Sanningen om Varandet för att
slutgiltigt utplåna den gamla uppfattningen om en 'Gud' som sitter upphöjd
någonstans i himlen varifrån han sägs ha skapat världen och allt däri under en
relativt sett kort tidsrymd.
För det femte har jag uttryckligen kommit för att bistå vetenskapen att överbrygga
klyftan mellan UNIVERSELLT MEDVETANDE och uppkomsten av elektriska
partiklar. Förutan denna bro mellan den Osynliga Andliga Dimensionen och den
Synliga 'materians' värld, förblir vetenskapen rotad i föråldrade idéer och synsätt i
stället för att röra sig framåt in i nya sfärer av andlig/vetenskaplig forskning för
mänsklighetens bästa.
Jag har också kommit för att visa er den Sanna Naturen hos “DET”.... SOM
SKAPAT ER - som skänkt er INDIVIDUALITET. Ty utan denna kunskap, som lägger
i dagen ert väsens natur, dualistiskt men ändå helt interrelatrad, Ande och kropp,

förblir också ni rotade på samma medvetandenivå där ni för närvarande befinner
er.
Jag vill entydigt klargöra att:
'Ingenting uppstår någonsin ur ingenting'
Detta är en välkänd ordalydelse hos er och den är helt sann.
Emellertid föreligger det en evig, oändlig, oföränderlig GRUNDVAL FÖR
VARANDET - och DENNA tänker jag avslöja för er.
Ni har inte “skapats” - ni har hämtat ert “varande” ur DET. Självfallet kan ni inte
härstamma ur något helt olikt ert eget medvetande. Jag ber min förmedlare att välja
några världsliga och förståeliga exempel:
Man kan inte ta fyllning till en fruktkaka från en sirapsburk och upptäcka att det var malet
kött.
Man kan inte pressa en apelsin och baka ingefärsbröd av saften.
Man kan inte fylla en ballong med luft, sticka hål på den och finna den drypande av sylt.
Alla dessa exempel som min förmedlare valt är exempel på logik.
Jag vill att ni inser att hela universum är en manifestation av logik och
konsekventa logiska effekter framsprungna ur en samstämmig kausalitet.
Ert universum är ORSAK OCH VERKAN synliggjorda.
Detta är en orubblig princip i tillvaron. Förekommer det exempel på avvikelser,
såsom paranormala erfarenheter eller omedelbart helande, uttrycker den vanliga
människan förvåning och vetenskapen vägrar tro att något sådant vore möjligt. Då
jag fördjupar min förklaring kommer ni gradvis att förstå hur dessa avvikelser
äger rum - logiskt och bindande. Med andra ord sker dessa avvikelser i enlighet
med naturliga andliga lagar och tjänar alltid ett syfte. Ingenstans i skapelsen
föreligger ointelligens - inte ens i en myra eller en lus - om inte det rör sig om en
medfödd eller annan skada på intellektet.

Det är därför helt uppenbart att ni lever och verkar i ett fysiskt universum som
uppvisar den högsta graden av intelligens och målmedveten aktivitet i själva den
skapade 'materian', i samtliga individers fysiska kroppar allt ifrån växter till
människa.
Tyvärr är denna höga grad av INTELLIGENS och AVSIKTLIG OMSORG uttryckt i
mycket liten grad i medvetandet hos de skapade varelserna själva, allt ifrån växter
till människor.
Med andra ord manifesterar den KROPP, i vilken ni lever och tänker och känner
och gör allt som faller er in, genom sina fysiska organ och olika delar en mycket
högre grad av intelligens och kärleksfullt syfte än vad ert medvetande förmår
uppvisa.
Mänskliga intressen inriktar sig vanligen på problem som rör personlig daglig
överlevnad, nöjen och emotionell/fysisk tillfredsställelse.
För att uppnå detta använder sig de flesta människor endast av varor som framställts ur
'materien'. T.o.m. vetenskapsmännens sinnen är oförmögna att upptäcka de dolda
hemligheterna i den mänskliga existensen och trots all deras vetenskapliga expertis är
de lika indragna i tillvarons föränderliga villkor som alla de som helt saknar utbildning.
En logisk slutsats blir därför att det “DET” ur vilket ni förvärvat er fysiska gestalt, är
VIDSTRÄCKT - inte endast i storlek, utan är även VIDSTRÄCKT VILJEKRAFT: Viljan
till självförverkligande och skapande.
Föreställ er för ett ögonblick - storleken av det materiella universum, Solen och dess
värme, månen, planeten jorden och solsystemet, stjärngalaxerna och hur allt detta
iakttagbara material i själva verket är totalt oberoende men samtidigt är beroende av
planetkropparnas rörelser och underkastade Universella Lagar av oföränderlig
verksamhet och rörelse. Detta vidsträckta universum har haft sitt ursprung i - och har

framtagits ur- GRUNDVALEN för ert VARANDE - och LIVSKRAFTEN/ENERGIN i
universum har i sin helhet inhämtats ur detta samma VARANDETS GRUNDVAL.
Låt er därför inte avskräckas om ni, efter mina bemödanden att analysera de ANDLIGA
FAKTORERNA I KÄLLAN TILL ERT VARANDE, märker att ni känner igen dessa
faktorer och upptäcker att ni själv besitter samma andliga medvetande faktorer i en
mycket, mycket begränsad utsträckning.
Allt ni är, i andlig, mental, känslomässig och fysisk bemärkelse har ni inhämtat ur
KÄLLAN TILL ERT VARANDE.
Förrän jag förklarar hur detta är möjligt, vill jag att ni vidtar vissa åtgärder för att
bistå ert intellekt att införliva vidden av......'DET'...... ur vilket ni inhämtat ert
varande.
Då ni läst de härpå följande sidorna fram till slutet av detta brev, tag då varje
stycke för sig in i er meditation och visualisering, ty endast så kommer 'orden' att
växa till insikt och iklä sig sin sanna betydelse i andlig bemärkelse.
ALLT (andligt, osynligt/synligt/fantiserat) är MEDVETANDE/MEDVETENHET.
MEDVETENHETEN är MEDVETANDETS primära övergripande natur.
Det är inte möjligt att ha ett medvetande utan att äga medvetenhet.
Allt ni ser, berör, hör, känner och vet är MEDVETANDE/MEDVETENHET som
synliggjorts.
Det existerar ingenting i universum som inte är synliggjort MEDVETANDE.
MEDVETANDE/ MEDVETENHET är oändligt och evigt.
Det föreligger TVÅ DIMENSIONER av MEDVETANDE såväl bortom som inom ert

jordiska existensplan - den tunga 'materians', den 'solida formens' plan.
MEDVETANDETS/MEDVETENHETENS ULTIMATA UNIVERSELLA DIMENSION kan
aldrig helt och fullt förstås av den individualiserade anden DEN ÄR
OTILLGÄNGLIG. DEN ÄR I JÄMVIKT /EKVILIBRIUM.
DEN är den ENDA KÄLLAN till all KRAFT, VISDOM, KÄRLEK och INTELLIGENS.
Den UNIVERSELLA DIMENSIONEN MEDVETANDE/MEDVETENHET i jämvikt är
ett tillstånd av TYSTNAD & STILLHET,
ur vilket ljud, färg, individualiserad form och allt synligt skapande i det
iakttagbara universum härrör sig.
Utifrån denna ULTIMATA UNIVERSELLA DIMENSION AV
MEDVETANDE/MEDVETENHET
i ekvilibrium
härrör sig allt skapat - alla de olika icke iakttagbara dimensionerna i tillvaron, i
andlig
bemärkelse i nedstigande led, alltifrån portalerna till den UNIVERSELLA
DIMENSIONEN
ner till de trögaste svängningsfrekvenserna i stillastående jordiska substanser
och bortom
dessa in i obeskrivliga ohyggligheter av medvetandeperversioner och antiSanningar.
Denna ULTIMATA UNIVERSELLA DIMENSION AV MEDVETANDE/MEDVETENHET
finns inte enbart i rymden
DEN är HELA RYMDEN.
DEN är skönjbar överallt. De som tänker i termer av atomer kan säga: “DEN”
är rymden i atomen - därmed
är DEN “i stillhet och jämvikt” inuti “rymden”

i alla element och i “materian”.
Det UNIVERSELLA MEDVETANDETS NATUR ÄR
inaktiv och i jämvikt varande AVSIKT/ Syfte.
Därför är det Universella Medvetandet ett oändligt, evigt, gränslöst, obegränsat
tillstånd av KRAFTFULL AVSIKT obefläckad, ren och vacker.
Denna AVSIKT vill UTTRYCKA ’Dess’ NATUR .
SYFTET för det UNIVERSELLA MEDVETANDETS NATUR
är VILJANS OCH SYFTETS TOTALITET evigt “omfamnande”
varandra.
Den Universella Viljan är att röra sig utåt och skapa.
Det Universella Syftet är att skänka en individuell form åt det
skapade
och att erfara/uppleva det.
Inom den ULTIMATA UNIVERSELLA DIMENSIONEN AV
MEDVETANDE/MEDVETENHET
AVSIKT, befinner sig den UNIVERSELLA VILJAN och det UNIVERSELLA
SYFTET
i ett tillstånd av ömsesidig återhållsamhet, vardera i perfekt balans
i TYSTNADEN OCH STILLHETEN.
UNIVERSELL VILJA är UNIVERSELL KÄRLEK
UNIVERSELL AVSIKT är UNIVERSELL KÄRLEK
i universell balans - I ett tillstånd av ömsesidig återhållsamhet
ur VILKET allt skönjbart och oskönjbart och alla mänskliga impulser intagit
sin form.
Om det vore möjligt för er att inta den UNIVERSELLA VERKLIGHETENS totalitet in
i er själv,

skulle ni sönderfalla av DESS explosiva kraft och upplösas till formlöst
medvetande/medvetenhet .
DET överskrider det individualiserade människoskapet i samma utsträckning som
er sols värme och ljus är miljontals gånger mer kraftfullt än ljuset från de eldflugor
som glimmar i mörkret
*******************
När jag var på jorden gjorde jag åtskillnad mellan ' Er Fader i Himlen' och 'Fadern
inom er'.
När jag talade om
'Er Fader i Himlen'
avsåg jag
UNIVERSELL INTELLIGENS.
På grund av den judiska attityden till kvinnor hänvisade jag endast till denna aspekt av
UNIVERSELLT MEDVETANDE.
Idag, när ni har blivit medvetna om könens jämställdhet talar jag om
'FADER-MODER-MEDVETANDE'
varande i jämvikt
inom UNIVERSELLT MEDVETANDE/ MEDVETENHET,
där 'Fader Medvetandet är Universell Intelligens' och
'Moder Medvetandet är Universell Kärlek',
VERKTYGET för 'Fader Medvetandets skaparkraft - elektricitet, i ett tillstånd av
ömsesidig återhållsamhet, i jämvikt med magnetism -verktyget för 'Moder
medvetandets' skaparkraft.
Eftersom 'FADER-MODER verktygen: elektro-magnetism är i balans inom
UNIVERSELLT MEDVETANDE

kommer “DET” aldrig att upptäckas i RYMDEN av vetenskapen hur mycket den än
sonderar rymden.
IMPULSEN: 'Fader Medvetandet VILJA' är
INTELLIGENT AKTIVITET
i jämvikt med
IMPULSEN: 'Moder Medvetandet' AVSIKT’,
som ger näring för öVERLEVNAD.
'FADER- MODER MEDVETANDE'
är en mäktig opersonlig KRAFT - DEN är likväl personlig i sitt förhållande till dig
t.o.m. förrän du
sökt uppnå kontakt med DEN/DET.
Då du utvecklas i andlig bemärkelse kommer du att lära känna “DET”- ty “DET” är
VARANDETS VERKLIGHET.
DEN/ DET återfinns överallt och i allting
FADER MEDVETANDET är den INTELLIGENTA KÄRLEK
som skänker intelligent energi och kraft
till den komplexa formens värld - och uttrycks som elektricitet i sitt fysiska
tillstånd.
MODER Syftet är
den KÄRLEKSFULLA INTELLIGENS som förmedlar avsikt och
överlevnadsimpulsen till
de individualiserade komplexa formerna -

uttryckt i magnetism - de attraktiva - repulsiva krafterna.
Dessa utgör det UNIVERSELLA MEDVETANDETS GRUNDLÄGGANDE IMPULSER
FÖR ALLT VARANDE
ERT VARANDES KÄLLA - INTELLIGENS - KÄRLEK
Det är VARANDETS TILLSTÅND före skapelsen.
MEDVETANDE/MEDVETENHET I ETT JÄMVIKTSTILLSTÅND.

Jag vill att ni återvänder till ett inre tillstånd av jämvikt, där alla tankar är stillade och
sinnet vilar i tystnad. Ni befinner er i ett tillstånd av inre kontroll där intellekt och
emotioner inte längre är indelade i aktivitet och känsla. Ni kan känna hur en inre styrka
är under uppbyggnad, styrka, frid och förnöjsamhet. Detta, när det kommer till uttryck i
er, i individualiserad form, är det Tillstånd i Varandet ur vilket skapelsen ägde rum.
Jag vill att ni noterar att jämviktstillståndet är en omöjlighet i samma ögonblick som
tanken tränger in.
Jag vill att ni FÖRSTÅR att den UNIVERSELLA DIMENSIONEN utgörs av oformade
IMPULSER. Den innehåller ingen planritning för skapelsen. Den är ett tillstånd av
ODELAD FORM.
Detta ekvilibrium återhållande mellan motsatta IMPULSER - 'att vara i rörelse' och
'att förbli bunden' skapar en oändlig spiral av tyglad energi. Denna TYGLADE
ENERGI av ÖMSESIDIGT
ÅTERHÅLLANDE ligger bortom personlighetens föreställningsförmåga.
Som jag tidigare sagt er, ifall det vore möjligt för personligheten att träda in i den
UNIVERSELLA DIMENSIONEN av ÖMSESIDIGT TYGLADE IMPULSER av 'RörelseBundenhet' skulle personligheten omedelbart upplösas och återvända till det

UNIVERSELLA MEDVETANDETS ekvilibrium. Besinna den oföreställbara ofantliga
Kraft som ryms inom denna TYGLADE
ENERGI av ÖMSESIDIGT ÅTERHÅLLANDE hos TVILLINGIMPULSERNA i DET
UNIVERSELLA MEDVETANDET som i huvudsak utgörs av

MEDVETANDE/MEDVETENHET
AVSIKT
VILJA >>><<< SYFTE
INTELLIGENS KÄRLEK
förenade i
Intelligent Kärlek & Kärleksfull intelligens som
Rörelse impulser Attraktiva & Repulsiva krafter
ELEKTRICITET.........i jämvikt...............MAGNETISM
Ovanstående beskriver den OBEGRÄNSADE UNIVERSELLA DIMENSIONEN före
BIG BANG inträffade!
Ni vet ju nu att Fader-Moder Skaparprocessen och den fysiska skapelsens verktyg
alla befinner
sig i ett jämviktstillstånd i den Universella Dimensionen men skall nu explodera för att
åstadkomma
INVIDUELL FORM
Ni vet också, att eftersom de Oändliga Eviga Impulserna befinner sig i ett tillstånd av
ömsesidig återhållsamhet innehar de en energiintensitet man inte kan föreställa sig där den atomenergi som ryms i atomens klyvning är blott en 'puff', en mycket liten
ryckning av ringa betydelse.

Jag vill att ni förstår allt detta, enär insikten om det som ägde rum vid Big Bang ger en
inblick i vad som tilldrog sig vid tidpunkten för splittrande av det UNIVERSELLA
MEDVETANDET vilket möjliggjorde skapandet av den individuella formen.

Det UNIVERSELLA MEDVETANDET RÄMNADE
VILJA & SYFTE
“Fader” INTELLIGENS & “Moder” NÄRANDE KÄRLEK'
åtskildes för att fungera självständigt men också tillsammans.
Deras respektive verktyg utgjordes av
Elektricitet & Magnetism
Ur denna splittring av EKVILIBRIUMET föddes
SJÄLVUTTRYCKANDETS STORA AVSIKT
Den Universella Medvetenheten om VARANDET
blev till Impulsen för det individualiserade “jaget” och krävde ett självuttryck
LIV och “jaguppfattning” är synonyma i den materiella dimensionen
de omvandlades till “materians” medvetande.
Vilket är LIVETS medvetande'?
Det är Fader-Intelligens och Moder-Kärlek
Rörelseimpulsen
uttryckt i elektricitet

Avsiktens impuls: näring och överlevnad
uttryckt i magnetism
i materian

Kan ni börja göra er en föreställning om explosionen av MEDVETANDET! av
MEDVETENHET!

För att hjälpa er att till en bråkdel föreställa er vad som hände vid ögonblicket för Big
Bang, försök minnas ett tillfälle då ni var med om en explosion i ert medvetande. Detta
äger rum då man ställt in
hela sitt varande på att uppnå ett mycket viktigt mål. Då ni är i färd med att påbörja ert
projekt och befinner er i ett tillstånd av upprymd förväntan - hindras ni av någon trivialitet
eller av någon okänslig människa att uppnå ert åtrådda syfte. Hur skulle det kännas' Er
koncentration skulle splittras och ni skulle explodera. Återigen måste jag be min
registrator hitta på exempel i mänskliga
förhållanden, ty 'det ringaste mänskliga medvetandet' är sprunget ur UNIVERSELLT
MEDVETANDE.
Du befinner dig på ett flygfält, upprymd och beredd att flyga på en oväntad ledighet på
andra sidan havet. Vid incheckningen upptäcker du att det inte finns några dokument
eller biljetter eller noteringar om flyg reservationer eller hotell fastän du redan betalt för
allt detta med kreditkort. Hur skulle du känna dig?
Du är uppklädd till tänderna och ute med viktiga kunder och i färd med att avsluta ett
stort kontrakt som skulle inbringa miljoner. Servitören tappar serveringsfatet i knäet på
dig. Vad känner du?
Du är och handlar och återfinner din bil på parkeringen utan däck och dörrar avlägsnade i fullt dagsljus! Med stor medkänsla öppnar du din börs för att ge en tiggare
alla dina silvermynt då han i samma ögonblick reser sig i sin fulla längd och rycker din
börs ifrån dig och springer iväg som en atlet. Hur känns det?
I samtliga fall föreligger en stark medveten företagsamhet längst fram i sinnet. Huvudet
är fullt av planer att förverkliga detta på ett fredligt sätt. Avsikt och syfte är
sammankopplade - alltså i jämvikt
- men notera att det skulle föreligga en ökad anspänning och förväntan då du närmar dig
målet. Ju större anspänning - dess större explosion.
Du skulle med andra ord befinna dig i samma tillstånd som

UNIVERSELLT MEDVETANDE / MEDVETENHET
AVSIKT
“Fader”INTELLIGENS i jämviktstillstånd med “Moder” SYFTE
för att ge varande och form åt den plan du avser att skapa.
Kan ni föreställa er det på explosionen efterföljande mentala/emotionella kaoset,
oförmågan att tänka klart, tankarna som infinner sig, en efter annan som kräver att få
uttryckas, ingen av dem vettiga eller logiska.
Försök förstå att Du - i individualiserad form - är mikrokosmos i makrokosmos.
DU är knappnålshuvudet som ger uttryck för UNIVERSELLT
MEDVETANDE/MEDVETENHET, som befinner sig antingen i ett jämviktstillstånd, som
när man mediterar i tankestillhet, - eller i ett tillstånd av aktivt medvetande som då man
tänker och känner, planerar och skapar.
Om ni därför kan relatera den lilla medvetandeexplosion till den 'himmelska', kan ni
bilda er en uppfattning i liten skala om det kaos som följde momentant inom den
UNIVERSELLA DIMENSIONEN och sedan under eoners tidsrymd i den nyskapade
expansionen av 'materians' dimension då ännu i formlöst tillstånd.
Därför blir många bland er nödgade att helt ställa om ert tänkande vad gäller skapelsen.
Den började i ett tillstånd av totalt kaos. Det förelåg inga planritningar som kunde styra
eller utöva kontroll över individualismens begynnelse. . IMPULSERNA saknade ännu
'medveten form' eller inriktning. De utgjorde 'NATURLIGA IMPULSER' som uträttade
klara impulsiva funktioner i MEDVETANDET men inriktades inte på ett intelligent sätt av
någon högre Styrande kraft till specifika rörelser eller bindningar.
De var solitära. De var avskilda och borttappade MEDVETANDE/MEDVETENHETS

IMPULSER mottagliga för intryck, - men- utan tillgång till andra impulser än det inre
kaoset i elektricitetens 'rörelse-aktivitet' eller i magnetismens attraktiva-repulsiva krafter.

Detta KAOS I MEDVETANDET manifesterades i skapelsen som ett kaos av
partiklar.
Inom vidden av detta kaos av elektriska partiklar fanns emellertid en överskuggande
jagkänsla.
Oberoende av kaoset slog denna jagkänsla igenom i “Faders” avsikten att vara rörlig,
att ta kontrollen, att skapa.
Jagkänslan tog initialt form i en positiv laddning av elektrisk energi.
Den blev den dominerande 'jag' kraften i en proton med en satellit av negativa
elektriska laddningar - varvid 'Moder' -attraherande avsikt, aktiverades i mötet
mellan en positiv elektrisk laddning och en negativ elektrisk laddning.
De 'tilltalades av varandra', som man säger om en utvecklad hane och hona inom
de levande arterna, och förenade sig. 'Moder' -repulsiv avsikt aktiverades likaväl
då två positiva eller två negativa elektriska laddningar verkade mötas och reagera
negativt. Hon intervenerade och skilde dem åt - på samma sätt som hennes
utvecklade kvinnliga motsvarighet skulle åtskilja två bångstyriga, högt laddade,
vildhjärnor på väg att påbörja ett slagsmål.
Detta var den enda typen av medveten medvetenhet i kaos under en lång tid - eftersom
tiden inte har någon betydelse i materians dimension. Tiden blir betydelsefull först
under inverkan av en medveten medvetenhet mellan elektriska laddningar som
leder antingen till bindning eller till repulsion, en progression av omedelbar närhet
och händelser och syften som skall uppfyllas. I annat fall är
tiden meningslös.
Skapelsen är en produkt av PRIMÄRA IMPULSER som verkar individuellt och

tillsammans - som gör intryck på varandra och fyller inbyggda behov som finns
registrerade i medvetandet. Dessa behov, som till att börja med skall utöka upplevelsen
av självmedvetenhet, vilket i sin tur leder vidare till fortsatt separation och därefter - för
att återställa en känsla av inre säkerhet och trygghet, återförenas i det UNIVERSELLA
MEDVETANDETS harmoni. Ur denna drivkraft, till en återförenad harmoni, uppstod
den manligt-kvinnliga driften till återförening för att återskapa den sällhet som ligger
fördold i själsmedvetandet.
Man kunde jämföra detta med en far som går till sitt arbete på morgonen och
återkommer hem i förhoppningen om att återförenas i trevnad med sin familj på
kvällen för att där återvinna sina krafter för att nästa morgon igen ge sig iväg ut i
världen och kämpa där.
Skapelseprocessen för UNIVERSELLT SJÄLVUTTRYCKANDE tog således
miljarder år i tiden att förverkliga.
Efter Big Bang, delades Fader-Moder skapelseprocessen i två separata energier,
ständigt verksamma var för sig och tillsammans, självständiga men samtidigt ömsesidigt
tvingade att samarbeta och i besittning av individuella egenskaper eller 'naturer' och
olikartade livsyttringar. Av denna anledning var/är deras arbetsbörda åtskild men ändå
odelbar.
Ni är redan underkunniga om och genom meditationsprocessen fullt införstådda med
'Fadersnaturen' och 'Modersnaturen' i ekvilibriumet i den UNIVERSELLA
DIMENSIONEN.
Kort sagt är det “Faderns” natur att vara aktiv, produktiv och utföra ett skapande arbete.
Den utgör också den individualiserade existensens “jagkänsla” och behovet att skydda
denna.
“Moders naturen” skall gestalta det elektriska medvetandets “plan” som 'Faders
Intelligensen' igångsatt, genom att sammanbinda de elektriska partiklarna.

“Fader” och “Moder” medvetandet - de PRIMÄRA IMPULSERNA - befinner sig båda
i ekvilibriumet, tillhör den UNIVERSELLA DIMENSIONENS NATUR och följaktligen, då
de skapar individuell form, verkar de i enlighet med den UNIVERSELLA
DIMENSIONENS NATUR som är: Utveckling - Näringstillförsel - Föda - Helande Beskydd - Behovstillfredsställelse . Allt inom ett konsekvent system av Lag och
Ordning...............ÖVERLEVNAD.
“Fader” och “Moder” medvetandeenergierna är IMPULSER, vardera tillbakahållna i den
UNIVERSELLA DIMENSIONEN, som då de blivit frigjorda ur ekvilibriumet, kraftfullt inför
skapelsevärvet.
Reflektera vidare över omfattningen av deras skapararbete i hela världen. 'Fader/Moder'
impulserna frambringar varenda nivå i skapelsen, allt ifrån elementens formation, den
levande molekylen
och cellen - till den magnifika mammuten. De verkar också instinktivt i föräldrapar och
driver dem att förenas, att befrukta, frambära och fostra sin avkomma.
Vissa fäder avlägsnar sig efter avkommans födelse vare sig denna är ägg, hundvalpar
eller mänskliga varelser. Dessa fäders “jagkänsla” är starkare än deras inneboende
fadersinstinkter.
Det är nu ni måste bli fullt medvetna om IMPULSENS betydelse.
Ni kanske tycker att detta är ett 'dunkelt' förfarande i skapandet´, men tänker ni efter
inser ni kanhända att ingen människa, djur eller insekt, eller växt tar sig an någon form
av aktivitet i den materiella dimensionen utan ett inre 'medvetet' tvång - som utgör själva
impulsen. Det kan vara att vända ansiktet mot solen, att springa, att äta, att arbeta, att
sova, att gå och handla eller att föda barn. 'Impulsen' föregår alltid handlingen - till och
med vid en blinkning.
Vidare finns det ingen impuls som tvingar till handling som inte styrs av ett syfte.
Växterna vänder sina blommor och blad mot solens strålar för att kunna växa;
människor springer för att bli friska; äter för att tillfredsställa sin hunger; arbetar för att få

lön; sover för att befrias ifrån spänningstillstånd och återuppladda sig med energi,
shoppar för att köpa mat - allt riktat mot överlevnad och personlig komfort.
Således utgör IMPULSERNA den bakomliggande VERKLIGHETEN i hela
skapelsen.
Skulle all materia återgå till sin ursprungsform som elektriska partiklar, skulle de
Universella Impulserna förbli intakta och skulle med tiden ge form åt en annan skapelse.
IMPULSERNA är eviga. Likväl är elektriska impulser i levande “materia” närvarande
idag men borta i morgon - men själen fortsätter vidare.
Ni tänker med elektriska impulser i hjärnan. Ni känner med magnetiska impulser i ert
nervsystem. Dessa koncentrerar och binder de elektriska impulserna till en
sammanhängande helhet.
Förutan det 'magnetiska BINDANDET' i systemet skulle ni vara självgående men utan
någon insikt.
Nu är det dags att föra er tillbaka till mina erfarenheter i öknen, som beskrivs i Brev 1. Ni
kanske minns, att då jag begav mig till Jordanien för att låta mig döpas av Johannes, var
jag en rebell,
i uppror mot den judiska läran som förfäktade att Jehova straffade människorna för
deras synder. Jag kände intuitivt att detta var ett falsk och grymt synsätt och avvisade
det.
Efter det jag blivit visad Sanningen om skapelsen, kunde jag inte förstå varför ett
Fulländat Medvetande inte frambringade fulländade varelser som skapats till en avbild
av deras
Skapare, Intelligent Kärlek.
Jag frågade Skaparen 'Universellt Medvetande' - varför människorna måste utstå så
mycket lidande och ondska.
Det visades för mig tydligt och klart att alla problem som människorna upplever har sin
upprinnelse i den 'centrala punkten' i självet, ( vetenskapen kallar denna för 'egot'). Den
manifesterar sig i

“personligheten” som “DRIVKRAFTEN” att försvara självet för kritik eller
emotionellt/fysiskt angrepp, men också i en annan liknande DRIVKRAFT, den att tränga
undan människor för att komma först i mål i livets rally.
Den manifesteras också i “personligheten” som DRIVKRAFTEN att ta för sig allt sådant
som gynnar självet, trots andra människors invändningar och i en motsvarande
DRIVKRAFT att hålla fast vid personliga tillhörigheter, anhöriga, vänner, materiella
ägodelar eller prestationer oaktat all opposition.
Jag blev också införstådd med att utan dessa TVÅ fundamentala, orubbliga 'impulser
för kreativt varande' skulle ingen skapelse föreligga.
Detta är skapelsens mysterium och likväl existensens och det 'individualiserade
varandets' mysterium.
Genom att arbeta tillsammans som ett lag, åtskilda men likväl oskiljaktiga, i den synliga
världen, utgjorde dessa tvillingimpulser, medlet ur vilket själva 'materians' substans
frambringades ur
det sublima 'UNIVERSELLA MEDVETANDET'.
En impuls i skapandet är: “jagkänslan” i AKTIVITET.
Aktivitetsimpulsen är universell och stammar ur en enda källa.
'Aktivitet' är en rörelse i MEDVETANDET och MEDVETANDET i rörelse.
Den andra skaparimpulsen innehar (bildligt talat) två ansikten som blickar åt motsatt
håll. De är:
BINDANDE - AVVISANDE
en dragning mot >>>>> självet<<<<< avvisande från
också benämnt
ATTRAHERANDE - REPULSIVA KRAFTER
attrahera>>>mot - SJÄLVET - från<<<repellera

inom MEDVETANDET
Dessa är de ENDA medel genom vilka jordisk existens har uppnåtts.
Hela universum är en manifestation av 'Skaparkraften' verksam genom dessa
Tvillingimpulser av FYSISKT VARANDE - i färd med att skapa 'materia' och
individualiserad form. Detta är en
av universums primära “mysterier”.
Jag förstod att “kärnan” i personligheten eller “egot” som den nu benämns hade danats
till
'PERSONLIGHETENS VäKTARE'
och att den var obetvingligt präglad av den magnetiska impulsen
för att tillförsäkra AVSKILDHET OCH ÖVERLEVNAD. Allt för att skydda den
individuella

'Jagkänslan'.

Detta uppnåddes genom i bruket av de två anletena som tillhörde Varandets andra
Impuls BINDANDE - AVVISANDE
i syfte att för att tillförsäkra individualitet.
BINDANDETS anlete släpar, drar, attraherar, kräver, sliter, köper, griper tag i och
vidhäftar människor och ägodelar som den åstundar. Denna IMPULS framkallar en
illusion av säkerhet i sammanhållning och i ägodelar. Den är ett verktyg för 'MODER
MEDVETANDET' som inspirerar till bildandet av familjer, samhällen och nationer. Den
kan frambringa skönhet, glädje, harmoni och kärlek. Den kan också ödelägga liv och
ödelägga samhällen då den drivs av egot.

AVVISANDETS anlete repellerar, skjuter åt sidan, skuffar undan, undviker allt människor, djur, icke önskade ägodelar. På detta sätt skapar AVVISANDETS IMPULS
en illusion av avskildhet och
säkerhet.
Det är en IMPULS som leder till sprickor i familjelivet, i relationer, samhällen och
nationer. Skenbart inriktad på att rädda liv, att tillförsäkra skydd och avskildhet men en
destruktiv kraft när den
styrs av 'egot'.
Utan dessa VARANDETS TVILLINGIMPULSER skulle det inte finnas något samspel
mellan de BINDANDE -AVVISANDE impulserna i den mänskliga naturen.
De BINDANDE-AVVISANDE impulserna utgör den emotionella/ mentala mask som
bärs av alla skapade individuelle varelser, däribland fåglar och djur. Man ser dessa
impulser i verksamhet i
hela naturen - också i växtlivet.
De BINDANDE -AVVISANDE impulserna riktade/riktar beteendet mot överlevnad för
alla skapelsens varelser. Det finns ingen möjlighet att undgå de Bindande - Avvisande
impulserna.
Dessa Tvillingimpulser är den flyktiga källan för all 'jordisk' komfort, nöje, 'glädje' men
också källan till all sjukdom, allt elände och alla förluster i världen.
Utöver dessa, transcendent, underliggande och interpenetrerande allt, var/ är LIVET som fötts ur URLADDNINGEN i det UNIVERSELLA MEDVETANDET, själva grunden
och källan för Jordiskt medvetande .
Därför, liksom 'Faders- Moders' Medvetandet är skapande, är också mänskligt
TÄNKANDE skapande, ty mänskligt 'tänkande och kännande' är båda utslag av
föreningen mellan tvillingverktygen 'Faders-Moders' Medvetandet.
Av denna anledning blir Impulserna för Bindande-Avvisande i den enskilda

personligheten också ytterst kreativa i det de fastställer - och synliggör - medvetande
formerna för 'åtrådda föremål' och 'föremål som förkastats.
Detta är det andra grundläggande mysteriet i universum.
Jag förstod att “SYND” var ett artificiellt begrepp, lägligt uttänkt för att beskriva ett
mänskligt handlande som förorsakade någon annan smärta. På grund av den mänskliga
naturens egenskap att roffa åt sig av andras egendom och att ohyfsat avvisa dem, för
att tillskansa sig det de vill ha av livet, var det oundvikligt att alla människor, vid något
tillfälle, skulle förorsaka någon annan någon form av svårigheter och lidande. Denna
mänskliga benägenhet att skada andra gav inte på något sätt anledning till förargelse i
det UNIVERSELLA MEDVETANDET (Gud) vilket den judiska och den 'kristna'
religionen lät påskina. Endast människan kunde förstå betydelsen av ordet “synd”
eftersom endast människan och hela 'den under människan lydande skapelsen' skulle
någonsin känna den smärta, de svårigheter och det elände som förorsakas av de två
grundläggande INDIVIDUALITETS IMPULSERNA - Bindande - Avvisande som är
verksamma i den mänskliga “personligheten”.
Människans inneboende impuls att skydda sin individualitet fick henne att upprätta
regler och lagar för mänsklig samvaro. Den 'Universella Skaparkraften' - KÄRLEKEN
- hade inget som helst att göra med uppsättandet av mänskliga restriktioner,
begränsningar, lagar och fördömanden.
Jag förstod även att:
'Fader - Moder - Skaparkraften' - LIVET - flödar oavbrutet genom hela universum
och var det liv i mitt sinne som använde sig av tvillingimpulserna tanke och
känsla. Följaktligen kunde vilket som helst kraftfullt 'ofullkomligt tänkande och
kännande' störa och förändra 'MEDVETANDE mönstret' i allt skapat.
Omvänt kunde mitt “tänkande”, då det helt renats från “egots” tvillingimpulser
och blivit helt mottagligt för 'Fader-Moder Skapar Kraften', INTELLIGENS/KÄRLEK
återinföra ett tillstånd av
'FULLÄNDAD INTELLIGENT KÄRLEK'.

Därmed kan ett tillstånd som tidigare gjorts ofullkomligt som en följd av
'ofullkomligt tänkande' återföras till ett tillstånd av 'helhet' genom att förvandla
egots inställning och tankar till
VILLKORSLÖS KÄRLEK.
Mitt sinne var ett “verktyg” för hela skapelseprocessen som har sitt ursprung i det
UNIVERSELLA.
Nu när jag förstod att det förhöll sig på detta sätt, förstod det andligen, intellektuellt
och känslomässigt, insåg jag att jag kunde och måste vidta steg för att övervinna
TVILLINGIMPULSERNA i EGOT, som tidigare härskat i mitt sinne, för att tillåta den
GUDOMLIGA VERKLIGHETEN fullt tillträde till mitt sinne och i min hjärna.
Detta var orsaken till den kamp som fördes mellan mitt ego, förskansat i det mänskliga
och mitt 'Fader-Moder-Medvetande' då jag utsattes för de högröstade frestelserna i
slutet av min upplysning i öknen. Satan hade intet att göra med den krigföring som
ägde rum i mitt medvetande.
Striden stod mellan INDIVIDUALITETENS TVILLINGIMPULSER - Bindning och
Avvisande och den GUDOMLIGA VERKLIGHETEN som givit Sig till känna för mig
som INTELLIGENT KÄRLEK - LIV, transcendent, och ändock inneboende och som en
gång skulle komma att övervinna min individualism i allt större utsträckning om blott jag
fortlöpande mediterade och renade mitt medvetande från själviska impulser.
Detta beskriver den mäktiga insikt med vilken jag återvände till Nasaret . Av denna
anledning var tiden jag vistades hos min mor och läktes fysiskt under hennes vård också
en tid för bön och meditation, ur vilken jag drog inspiration och styrka att medvetet och
samvetsgrant leva i enlighet med den GUDOMLIGA eller den UNIVERSELLA
VERKLIGHETENS Natur.
Som ni vet är LIVET det GUDOMLIGAS eller DEN UNIVERSELLA VERKLIGHETENS
Natur.

När “DET” verkar i skapelsen - eller som vi också kan uttrycka det - ’ verkar inom
det skapades “individualitet”, utvecklar det, ger näring åt, regenererar, helar,
skyddar, tillförsäkrar överlevnad och uppfyller behoven för allt skapat, - allt inom
ett system av perfekt harmoni, samarbete och lag och ordning.
Så är Livet beskaffat. Allt skapande sker i enlighet med den Universella Naturen att befordra det högsta goda för allt levande.
Förstår ni detta, förstår ni också hur det kom sig att jag återvände från öknen fylld av
glädje med en ny medvetenhet om skönheten i världen, med en känsla av fullständig
övertygelse och viss om att
det var möjligt att styra hur “materian” yttrar sig. Ni kan känna med mig, min upprymdhet
över att det nu var möjligt för mig att erbjuda judarna den lysande nyheten att 'Guds
Rike' fanns mitt ibland dem. Allt de behövde göra var att med min hjälp “finna” det och
deras liv skulle förändras för evigt.
Jag lämnar er med samma vetskap, som om den används i bön och till fullo förstås, kan
ändra hela inriktningen på ert liv. Då ni läser kommer ert medvetande att upplyftas och
då ni söker inspiration kommer den till er.
Min dröm är att ni skall förstå, aspirera, växa och uppnå. Slappna av i mitt LJUS ty
medan ni läser, reflekterar, mediterar och ber dras ni in i mitt KRISTUS MEDVETANDE
som blir alltmer uppenbart för er ju längre ni utvecklas i denna Gudomliga Vetskap.
Min kärlek och tilltro för er växande visdom omsluter er.

