KRISTUS ÅTERKOMMER - FÖRMEDLAR SIN SANNING
BREV 7

Återigen är det Jag, KRISTUS som kommer till er genom ett Brev, till alla som kan
ta emot mina ord. Följande liknelse är lika användbar i er moderna tid som den var
för judarna för 2001 år sedan. Jag anbefaller denna sanning till er som läser dessa
Brev.

”En såningsman gick ut och sådde. Somliga frön föll på marken och fåglarna åt upp
dem, somliga föll på stenig mark där det inte fanns tillräckligt med jord. De grodde
omedelbart eftersom det inte var djupt men vid soluppgången brändes de och
vissnade. Andra föll på törnen men då törnen växte kvävdes de. Vissa föll i god
jordmån och blev till säd, vissa hundrafalt andra sextio- eller trettiofalt. De som har
öron att höra med, må lyssna....’ Beakta betydelsen av liknelsen med
såningsmannen.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

JAG är LIVET, SANNINGEN och VÄGEN
När någon lyssnar till budskapet om riket, men inte förstår det, sliter det onda (d.v.s.
egot) ut det som såddes i hans hjärta. Detta är vad som såddes under färden.
Om budskapet faller på stenig mark tar lyssnaren det till sig i glädje, håller ut ett tag,
men då han saknar egna rötter viker han omedelbart undan då motgångar och
förföljelse uppstår som en följd av budskapet. Vad gäller det som faller bland törnen,
uppfattar lyssnaren budskapet men är så uppfylld av ägandets njutning att budskapet
kvävs och inte kan bära frukt. Det som däremot faller i bördig jord mottas och
uppfattas av lyssnaren och bär frukt ibland hundrafalt, ibland sextiofalt och ibland
trettiofalt. Matteus 13.v.3

**Då jag delger er denna kunskap om Varandets Sanning i dessa Brev är mitt syfte
att göra det möjligt för er att växa till i kärlek och visdom och bli delaktiga av en
sådan andlig kärleks frukter och välsignelser i varje ögonblick av ert i utveckling
varande medvetande. Jag åstundar att ni skall vara rikt glädjefyllda.
Låt oss därför tillsammans plöja ert mänskliga medvetandes jord, vända den,
avlägsna förtvivlans stenar och undanröja okunnighetens jordklumpar och ersätta
dem med en fördjupad visdom. Låt oss rycka upp ogräset i era negativa mentala/
känslomässiga mönster och med min hjälp gödsla ert medvetandes jordmån med en
ständigt växande tro. Sedan skall ni så allt vackrare frön som alstrats ur er allt mer
utvecklade andliga perception och villkorlösa kärlek. Min glädje blir er glädje i detta
göromål - och er glädje läggs till min. Genom denna endräkt i syfte och gärning
kommer ni till slut att uppleva att ni verkligen är av min ande och att min ande
uppfyller er. Vi kan då uppleva samstämmigheten med DET ur vilket vi alla erhållit
vår individualitet. Mina tankar blir era, opåverkade av ert tidigare egomedvetande.**
Jag har utmålat processen - vägen- längs med vilken ni kommer att färdas för
att uppnå ert hjärtas mest sublima och fulländade begär.
Jag säger er, att detta Brev är en stark länk mellan ert och mitt medvetande, även
om innehållet till att börja med är svårt att acceptera och kräver tid och möda att helt
förstå.
I mitt trancendenta tillstånd kan jag bistå er i högre grad, då ni kallar på mig, än jag
skulle förmå om jag återvände till jorden i en fysisk kropp och ni kunde se mig med
era ögon och höra mig med era öron. Er förståelse av Varandets Sanning skulle
begränsas.
Med detta tillvägagångssätt, genom att kontakta ert medvetande kan ni motta mig
direkt in i ert sinne och hjärta då villkoren för en sådan kontakt uppfyllts. I sanning
säger jag er att dess mer tid och meditation ni ägnar dessa Brev, dess större
möjligheter har ni att motta betydande inspiration och undervisning från mig
personligen ty vid varje genomläsning av dessa Brev höjs era
medvetandefrekvenser och småningom kan vi nå fram till en verklig mötesplats för
våra medvetanden. Då belönas ni i rikligt mått.
För att förklara för er varför det förhåller sig så, - måste jag delge er att mitt
medvetande sänker sig genom otaliga plan av olika vibrationsfrekvenser för att
tillgodose behoven hos dem som söker hjälp och inspiration. Dessa olikartade

medvetandeplan som mitt medvetande passerar är alla välavgränsade från
varandra.
Varje frekvensnivå av medvetande medför och manifesterar sig i olikartade
varandetillstånd. Detta för att de högsta och de lägsta vibrationsfrekvenserna
alstras av antingen de högsta eller lägsta andliga/mentala/emotionella mönstren eller
medvetandeformerna. Med höga respektive låga mönster avser jag de som är
närmast eller längst ifrån det Gudomliga Medvetandets Avsikt.
Som ni vet frambringar varje vibrationsfrekvens av ljud sitt eget unika och individuella
tonläge. På samma sätt frambringar vanemässiga mentala/ emotionella tankeformer
sina egna vibrationsfrekvenser i medvetandet som i sin tur alstrar de yttre
förhållandena i vilket medvetandet har sin boning.
Ju högre vibrationsfrekvens dess vackrare, mer harmoniskt, glädjefyllt och
förverkligat blir livet för dem som lever i dessa frekvenser. Dess lägre frekvenser
dess hårdare, bittrare är livet för dem som gensvarar på dem. Deras liv bemängs av
katastrofer, försakelser och brutalitet.
Ju snabbare frekvens i medvetandets vibrationer dess skönare, mera harmoniska
och andligt kärleksfulla är deras tankar, deras skapande fantasi, idealen och
skönheten i färg och livsformer. Detta för att de höjer sig allt närmare det
UNIVERSELLA MEDVETANDETS dimensioner där frekvensen är så snabb att de
utjämnats och inträtt i ett kraftfullt ekvilibrium - DET UNIVERSELLA
MEDVETANDETS ALLMAKT - Källan till allt Varande, KÄRLEKEN.
För er kan det tyckas att de yttre omständigheterna är de i vilka kroppen verkar, men
i själva verket är det medvetandet som dväljs i det inre, som upplever och gensvarar
på yttre betingelser. Kroppen är endast ett hjälpmedel som synliggör det mänskliga
medvetandet för omgivningen och hjälpmedlets tillstånd är ett uttryck för nivån på det
andliga/ mentala/ emotionella medvetandet som bor i det.
Därför nedsänker sig mitt medvetande, vilket jag tidigare nämnt, som observatör och
i gensvar till vädjanden om hjälp, genom de olika nivåerna av existentiellt
medvetande för att nå fram till den innerligt bedjande. Ty för att kunna gensvara
måste jag först motta en åstundan. Dessa Brev är en länk, vilket jag nämnde på
sidan 2, ett sätt för er att kommunicera med mitt medvetande för att göra det möjligt
för er att bli andligen indragna och mottagliga - för att sedan förstå det innersta och
använda er av all den kunskap jag önskar delge er för att föra er högre upp på det

andliga medvetandets stege fram till dess yttersta höjder i KRISTUS
MEDVETANDET.
Eftersom jag själv befinner mig i nästan perfekt jämvikt besitter jag det
UNIVERSELLA MEDVETANDETS andliga kraft i en närapå fullkomlig grad. Jag är
genomsyrad av det Universella Medvetandets natur.
Därför förblir mitt totala medvetande ren villkorslös KÄRLEK oberoende av andra
människors tankar eller ord, tro eller misstro, kärlek eller hat, acceptans eller
avståndstagande.
Den vacklar aldrig eller förändras. Min inställning är alltid den rena
KÄRLEKEN, OMSORGEN och MEDKÄNSLAN, vilka för mig innebär en djup
längtan att upplyfta, hela och få att blomstra. Därför är det fullt möjligt för vissa
människor, om de är tillräckligt känsliga för medvetandets
vibrationsfrekvenser att bli medvetna om min närvaro, min kärlek eller extra
livskraft då de befinner sig i ett tillstånd av medveten längtan och söker och
ber att få lära känna mig bättre eller att utvecklas andligt.
Då jag talar om de lägre medvetandefrekvenserna som är upphovet till många
jordiska problem skall ni vara medvetna om min totala medkännande
acceptans, ty de är blott en yttring av människans smärtfyllda kamp och
lidande i deras strävan att finna vägen till LJUSET i VARANDETS KÄLLA. Jag
kommer till människorna, inte för att döma utan för att upplyfta och stärka
dem.
Jag utstrålar mitt Kristus Medvetande till er genom att motta och kvarhålla ert namn
och er andliga form i mitt sinne då ni bönfaller mig om hjälp. I enlighet med er
mottaglighet och frigörelse från de ’bindande och avvisande’ impulserna upptas
något av Varandets Gudomliga Natur i ert befintliga medvetandes
vibrationsfrekvenser som då erfar en stark känsla av upplyftande.
Det borde därför stå klart för er att då ni avlastar ert jordiska medvetande från alla
känslomässiga bindningar genom att mentalt/emotionellt förkasta mönstren för de
känslotankar som ni uppfattar att inte är i harmoni med Gudomlig Kärlek, blir ni allt
mer medvetna om en högre ingivelse som tränger in i ert sinne - t.o.m. i ert
solarplexus - och som vägleder er då ni själva har svårt att se hur ni skall handla eller
inte förmår rena er från känslomässigt egotänkande då ni befinner er i en besvärlig
situation. Med min hjälp kan ni leva samtidigt i två dimensioner - i den fysiska världen
som tillför er era upplevelser och där er kropp har sin boning och den högre

utgångspunkten i Kristusmedvetandet som gör det möjligt för er att överskrida
egotänkandet och utstråla tankar och känslor till den rådande situationen från det
varandetillstånd jag kallade ’Himmelriket’.
I detta värv är jag inte ensam. Det finns oräkneliga högt överskridande, andliga,
vackra, kärleksfulla intelligenta själar som äger tillträde till dimensionen för Kristus
medvetandet, som arbetar med mig för att bistå människorna. Även om vi alla
befinner oss i dimensionen för Kristusmedvetandet är vi ändå också individer. Vi är
inte varandras kopior. I vårt värv uttrycker vi alla Kristusmedvetandet på olika
lysande sätt med tonvikten på skapandets olika facetter. Vi har mäktiga fantasier och
kan skapa och föra fram i synlig, individuell form, inom vår dimension, sådant som
ligger långt bortom er nuvarande uppfattningsförmåga.
Ni kommer att höra att över hela världen blir människor väckta och medvetna om
Kristus närvaro. Min uppenbarelse som vid denna tidpunkt utstrålas över världen tas
emot av olikartade människor med olikartade intellekt. Beroende av tidigare mental
betingning kommer uppenbarelsen att leda människor i olika riktningar. De budskap
jag förmedlar till deras medvetande ser olika ut. I vissa fall kan de bli grovt
förvrängda av mottagaren som kan vara psykiskt mottaglig men som innehar ett
ortodoxt sinnelag och håller fast vid det förgångnas religiösa väl inarbetade spår.
Alla budskap tolkas i enlighet med rådande trosuppfattningar. Ett budskap som på
något sätt motsäger vedertagna trosuppfattningar skjuts snabbt undan från sinnet
och upphovet tillskrivs satan. På grund av detta har det endast varit möjligt att nå de
sinnen som varit öppna för sanningen snarare än för traditionell undervisning. Var
dock förvissade om att mitt personliga budskap alltid uppväcker hos
människorna ett trängande behov att röra sig bort från begränsande och
felaktiga dogmatiska lärosatser och institutionell religion. Budskapet öppnar
medvetandekanaler som leder fram till en utveckling av andlig medvetenhet.
Det leder människorna in i allt högre dimensioner av himmelska tankegångar i
motsats till jordiska och materialistiska begrepp. Det delger en klarare
förståelse av den sanna naturen hos Källan till ert Varande och för det
universum ni för närvarande lever i.
Då jag levde på jorden siade jag om att jag skulle återvända hit som ’ljungande
blixtar’ över himlen från öst till väst. Detta var en grafisk illustration av det sätt på
vilket jag idag verkar. Kanske kan ni, efter att ha läst föregående stycke, se att
’blixten’ har slagit ner på jorden på ett sätt som når fram till dem som ivrigt väntar på

att jag skall komma åter. Min sanning är avsedd att upplyfta och upplysa sinnena
hos dem som försöker väcka människorna till insikt om allt som förorsakar
ofärd och den framtida förstörelsen av planeten. Otaliga ’gamla själar’ är i färd
med att osjälviskt, på många olika sätt, försöka lindra människors lidande och
ger all sin energi, tid och jordiska status för att öka kärleken till naturen, djuren
och deras välfärd och skydd och till själva planetens framtida välbefinnande.
Även om dessa hänförda själar inte nödvändigtvis är medvetna om det, har
inget av detta sitt ursprung i ett mänskligt tänkande inriktat på själviska behov,
utan i dimensionen för Kristus medvetandet där allt levande ses som ett
uttryck för Kärleken / intelligensen hos Källan till Allt Levande.
I detta Brev vill jag göra klart, att jag kommit för att hjälpa mottagliga människor från
alla samhällsklasser - från arbetaren till generalen, försäljaren till presidenten, att
med hjälp av dessa ord leva och verka utifrån kärlekens perspektiv.
Det föreligger andligt/vetenskapligt materialistiska orsaker till att det är absolut
nödvändigt för människor att ägna all sin mentala och emotionella energi åt att få
sina handlingar och reaktioner i perfekt samklang och harmoni med den villkorslösa
KÄRLEKEN - GUDOMLIGT MEDVETANDE. Att uppehålla sig i det
världsomspännande medvetandet som f.n. är förhärskande vore att bli kvar i den
ständiga nedförsbacke som leder till otaliga sjukdomar, olyckor, omvälvningar och
svårt lidande.
Män och kvinnor kan leva i två livsdimensioner i er värld - antingen uteslutande på
nivån för egoimpulserna, som utgör de kontrollerande faktorerna bakom alla dagliga
händelser som inbegrips i det mänskliga dagliga livet, eller mentalt/emotionellt
balanserade i det Gudomliga medvetandet samtidigt som deras kroppar lever kvar
på det jordiska planet.
Egomedvetandet medför missämja, söndring, klimatomvälvningar och abnormiteter,
krig, alla slag av beroenden, fattigdom, sjukdomar, stöld, lögner, fusk, baktaleri,
förtal, lågtstående tankar, arga tankar, dåligt humör, fördömande, kritik, sarkasm,
avvisande av andra etc.
Dessa medvetandefrekvenser för ständigt med sig ’spegelbilder’ av de
omständigheter och känsloreaktioner som gav upphov till dem. Egomedvetandet är
därtill utsatt för humörsvängningar avhängiga av hur förväntningarna och
besvikelserna utfallit, ständigt pendlande mellan lycka och elände.

De som däremot genom bön, meditation, självdisciplin och beslutsamhet lyckas rena
sitt egomedvetande och upplyfta det genom att hysa alltmer kärleksfulla tankar för
andra människor och världen i stort höjer gradvis sitt medvetande till
vibrationsfrekvensen i det Gudomliga medvetandets sfär - Himmelriket. Där lever
de tryggt och belåtet i harmoni med de Universella Lagarna för Existensen. Dessa
människor upptäcker att oberoende av bekymren och upproret i den omgivande
världen, är de välnärda, helade, beskyddade, omhuldade och bibehåller sin sinnesro
under förutsättning att de står kvar i de andliga vibrationsfrekvenserna.
Om de tillåter sig att dras med i själviska dispyter och andra negativa mänskliga
förhållanden som involverar något eller några av egots attribut försvinner friden
omedelbart och de finner sig fångade i medvetandefrekvenser som får sin näring ur
liknande frekvenser hos människor i deras omgivning.
De är som flugor fångade i ett spindelnät och den därpå följande kampen att frigöra
tankarna från de lägre medvetandefrekvenserna kan vara en utmattande och
smärtsam process.
Vid sådana tillfällen är det enda möjliga tillvägagångssättet för den andliga
vägfararen ständig meditation och bön, en begäran om hjälp, styrka och
vägledning, för att finna vägen ut ur de snärjande lägre energifälten in i ett
tillstånd av harmoni i de himmelska medvetandefrekvenserna.
Ni kanske tycker att ovanstående är alltför svårt att förstå och inte nödvändigt i ert
sökande efter andlig upphöjelse. Tvärtom är denna förståelse av er mänskliga natur
av stor betydelse. Är ni i färd med att nedstiga i lägre frekvenser av medvetandet och
upplever en motsättning mellan ’det ni för ögonblicket känner’ och det ni vet att ni
borde känna eller skulle vilja känna kan ni vidmakthålla en större kontroll om ni inser
att ni lider för att ni tillåtit era normala medvetandefrekvenser att sjunka. Finn orsaken
till detta och lägg det inför det Gudomliga Medvetandet för en lösning av den inre
konflikten. Som svar på era böner kommer efter hand vägledning till korrekta attityder
och affirmationer att ges som får problemen att klarna.
Vidare kommer ni att lägga märke till att ni stärks i anden och i livskraft då ni höjer
nivån på era ’medvetandefrekvenser’ och att det motsatta sker då ni fångas av lägre
tankefrekvenser eller känslomässigt blir indragna i dessa då ni kommunicerar med
en negativ eller egoistisk personlighet. Då så sker erfar ni en energiförlust. Denna
energiförlust leder till en avmattning av fysisk energi i era kroppsceller.

Därför skall ni, då ni ger er ut på en andlig resa, föreställa er vara en resenär i färd
med att stiga på ett tåg som skall föra er till en destination ni valt ut. Om ni under
resans gång hoppar av tåget då ni får syn på gröna dalar eller spännande städer,
som erbjuder någon form av förlustelse, och börjar vandra längs vägar som ligger
fjärran från den destination ni från begynnelsen valt blir det svårt att fortsätta den
ursprungliga resan. Till att börja med blir ni tvungna att genomgå ett renande av de
lägre medvetandeenergierna som ni införlivat under era irrfärder. Detta kan ta lång
tid i anspråk och ni kanske måste genomlida smärtsamma erfarenheter för att
möjliggöra den nödvändiga reningen av ert medvetande. I allt ni företar er i livet rör ni
er antingen framåt i andlig mening eller in i medvetandetillstånd som är till förfång i
ert sökande under er långsiktiga färd mot högre andliga medvetandenivåer. Man kan
aldrig undgå medvetandeprocessen och inte heller de obevekliga Lagarna för
Existensen. Det är omöjligt att ställa in livet på ’hold’ medan du gör en liten utfärd till
något som du tror inte har någon betydelse och som ingen behöver veta något om.
Allt du företar dig innebär en rörelse i medvetandet oberoende om det är något som
främjar ditt välbefinnande eller är ogynnsamt för ditt eget bästa och kommer därmed
att ha återverkningar av en lika natur. Allt i livet kan relateras till någon aktivitet i
medvetandet. Inget är isolerat från allt annat. Människor tror att de handlingar de
utför idag befinner sig i ett fack för sig. De tror att ’idag’ blir ’igår’ och är därmed i det
förflutna utan inverkan på deras ’idag’. Men olyckligtvis för dem återkommer det hela
som ’skörd’ inom sex månader, ett år eller t.o.m. efter tio år när medvetande
energierna har attraherat det som är nödvändigt för ett synliggörande. Då frågar
människorna - varför händer detta mig? Varför jag?
Vad ni måste förstå är, att då ni ger er ut på en andlig resa, har ni påbörjat en färd
som kommer att höja era medvetandefrekvenser till högre nivåer. Likgiltighet och
inkonsekvens leder in i ett tillstånd där man pendlar mellan olika nivåer av
svängningsfrekvenser. Dessa perioder av inkonsekvens är fyllda av emotionell
smärta. Under det ni pendlar försvagas den ursprungliga kraften av andlig energi
som tidigare lyfte er andliga vision och snart klagar ni över att det är svårt att återgå
till meditation och bön. Det är svårt att kontakta det Gudomliga Medvetandet som ni
tidigare förmådde göra innan ni gav er i väg på avvägar som sänkte era
medvetandefrekvenser. På detta sätt, genom att ge efter för övermäktiga impulser
gör ni det hela svårare för er själva och vandrar på en stenig väg.

Samtidigt anger impulserna till ert medvetande att vissa områden i ert mänskliga
medvetande är i behov av förfining. Dessa impulser är de nödvändiga
förutsättningarna för att lära er en eller annan viktig läxa. Faktum är, ingen kan gå
vidare på den smala vägen till ’Himmelriket’ och förbli där utan avsteg eller
motsättningar förrän de grundligt genomlidit frukterna av sina dolda impulser. Genom
att fullt ut erfara vad dessa bjuder inser människor småningom att de var falska
lockelser - inte värda den smärta och den oändligt stora ansträngningen det innebär
att försöka återgå till den rätta vägen. Det är först när de djupt inrotade impulserna
tillfredsställts och resultaten inpräntats i medvetandet som ett avsiktligt intellektuellt
och emotionellt val att leva på en högre andlig nivå kan göras. Då detta slutliga
beslut är taget på ett bestämt och positivt sätt blir de tidigare impulserna utraderade
ur medvetandet.
Ändå måste jag framhålla att då ni fattat ett beslut att leva ert liv på en högre andlig
nivå är inte era problem därmed slut. Genom okunskap om det som är sant och falskt
i den högre andligheten kan ni upptäcka att ni attraheras till olika kulter som leder er
än djupare in i en urskog utan ände.
Jag, Kristus har kommit för att via dessa Brev visa er hur ni kan välja de högsta
målen under er mänskliga existens och den sanna slutliga destinationen på er
jordiska ’tågresa’. I ert andliga sökande är ni likt resenärer presenterade många
vackra och färggranna broschyrer som beskriver lyxen och nöjena på olika exotiska
semesterorter där ni kan koppla av och förnya er. Någon andlig ledare lockar med en
färd som leder till ett specifikt mål - lösningen på ett eller annat mentalt/emotionellt
problem, medan en annan erbjuder något annat mål och en annan färdväg. Alla
dessa andliga lärare erbjuder någon form av lättnad för mänsklig smärta, något de
själva lidit i det förflutna och har övervunnit. Var och en har i slutändan funnit
hugsvalelse på sitt eget unika sätt. Utan tvekan är det så att de alla har ett
värdefullt budskap att bidra med till människor som står handfallna inför sina
livsproblem och inte vet vart de skall vända sig för att få hjälp i sin svåra
situation.
Men jag kommer till er från den högsta utgångspunkten av andligt, universellt
liv, genom ett sinne som noga renats och impregnerats med andligt liv och
som är hängiven i arbetet att föra fram detta budskap till människor som är
redo att motta det.

Jag kommer för visa er vilka ni i själva verket är i de djupaste skikten av er
individualitet --- och vad ni kan bli.
Minst lika viktigt är att jag kommit för att visa er hur ni kan förverkliga
övergången från mänskligt medvetande till de högre sfärerna av andligt
medvetande.
Då jag var på jorden sade jag ’ Jag är Sanningen
Vägen
och Livet’
Det var jag också - och är

I dessa Brev förmedlar jag Sanningen till er.
Jag visar er Vägen
till uppnåelse av Överflödande Liv.

Själen blir försvagad av att vara beroende av någon annan som andlig ’krycka’.
Därför måste det betraktas som temporärt, att vara beroende även av mig. Av denna
anledning bemödar jag mig, att via min återgivare, få er att förstå att ert sanna stöd,
er stöttepelare, KÄLLAN TILL ERT LIV OCH VARANDE kommer direkt ifrån den
allsmäktiga dimensionen av Universellt Medvetande i ekvilibrium.
Jag har kommit till er som läser detta Brev för att vara er behjälpliga att finna ett
fullödigt Liv och det som jag benämnde Himmelriket. Vad innebär detta för
mänsklig förståelse? Vad avsåg jag med ’ett fullödigt Liv’?
Det är lättare att förklara innebörden år 2001 än det var att göra det klart för
människor AD 1. Jag inser, att för de människor som ännu inte uppnått andlig insikt,
kommer det jag säger att bedömas som fantasier. Därför måste jag påminna er om,
för att ni bättre skall förstå mig, att ni inte är kroppar som innehar medvetande utan
att ni är:
’Gudomligt medvetande som individualiserats i separata ’medvetna varelser’
som blivit synliggjorda på jorden med hjälp av elektriska partiklar som dragits
samman och förenats till element för att ge er en synlig levande form i enlighet
med ett grundläggande fysiskt mönster.’

För att förstå Existensens Sanning och ert fysiska ursprung måste ni dagligen
bemöda er om att befria er från den begränsande jordiska uppfattningen, att kroppen
får sitt ’varande’, avlas och utvecklas endast i enlighet med oföränderliga
fysiska/vetenskapliga lagar.
I stället för denna gamla begränsande uppfattning måste ni dagligen bemöda er att
utveckla en stark och klar insikt om att er ’personliga verklighet - er själ - är tagen
direkt ur ’ALL- Verkligheten’ , VARANDETS KÄLLA.
Också er fysiska kropp drar sitt Liv ur ’All- Verkligheten’ i ögonblicket för
befruktningen, men den ingjuts med kraft även från det ursprungliga ’planet för
medvetandets vibrationsfrekvenser’ ur vilken er kropp avlades. Med åren blir den
alltmer insnörd och inkapslad av de magnetiska känslomässiga ’bindande-avvisande’
impulserna som kontrollerar det mänskliga medvetandet.
Vad vill jag säga med detta?
Vad jag nu skall berätta har oerhörd betydelse för mänsklighetens framtid, d.v.s. om
ni som har förmågan anstränger er till fullo att förstå det.
Faktum är att ert fortsatta liv avgörs av hur ni tolkar dessa Brev. För er innebär de
skillnaden mellan att förbli kvar i era nuvarande parametrar för medvetandets
vibrationsfrekvenser eller att gradvis förflytta er vidare till högre medvetandenivåer
och avla barn som kan dra nytta av den kunskap jag nu skall delge er.
Medan jag var på jorden gjorde jag det ofta upprepade men sällan förstådda
yttrandet:
’det som föds av kött är kött - det som föds av ande är ande’
Innebörden är, att vissa människor har en naturlig andlig förmåga att återgå till
den ursprungliga frekvensen av andligt-emotionellt medvetande i vilken de
avlades och kan senare bli som pånyttfödda d.v.s. påta sig en andlig
medvetenhet av samma vibrationsfrekvens som förelåg vid avelsen och kan
efter detta leva och utvecklas och arbeta utifrån detta läge.
Den ursprungliga frekvensen för det andliga-emotionella medvetandet vid
befruktningen blir plattformen för barnets andliga resa.
De som avlats i ’köttets lusta och begär’ kommer att finna det svårt att uppfatta
någon ’sanning’ bortom vad de kan höra, se, känna och lukta.
Tvivlar ni på detta, stanna då upp och reflektera över den orubbliga principen i
existensen:
ALLT SKAPAT är synliggjort MEDVETANDE.

Varje levande varelse kan endast tänka och handla utgående från den andliga
eller egomedvetandenivå i vilken de vistas.
Före befruktningen äger rum är spermien genomsyrad av det totala manliga
medvetandet, den blivande fadern och ägget är genomsyrat av det totala kvinnliga
medvetandet, den framtida modern.
Under samlagets förlopp sker förändringar i det mentala/emotionella medvetandet
hos både kvinnan och mannen. De kanske upplever en fördjupad kärlek, omsorg och
en drift att uttrycka sin längtan efter en större närhet och harmoni i anden. Detta är
en sann andlig/fysisk förening. Å andra sidan om begäret att förenas omvandlas till
ett växande begär efter självtillfredsställelse - blir akten en egoaktivitet som kommer
att skörda egoreaktioner. Emellertid kan sägas, att oberoende av partnernas
medvetandetillstånd vid tillfället för samlaget, driver deras medvetenhet om begäret
att uppnå klimax, deras fysiska organ att röra sig i en rytm som framkallar en
psykisk/fysisk energi som gradvis tränger in i hjärnan och skapar en allt högre grad
av vibrerande energi som når en höjdpunkt närapå delirium och hänryckning för att
slutligen explodera i en momentan extas och storartad tillfredställelse som följs av
befrielse och en gradvis återgång ner i mänskligt medvetande.
I exaltationens och hänryckningens ögonblick höjer sig det mänskliga medvetandet
och kommer i kontakt med den Gudomliga Livskraften som antänder spermien i
mannen och ägget i kvinnan. Om befruktning inte äger rum återgår såväl spermie
som ägg till normalt fysiskt medvetande.
Om befruktning sker penetrerar spermien ägget och uppgår då i de högsta
frekvenserna av Gudomligt Liv i en andlig och fysisk fusion. De upphöjer sig också i
enat medvetande till ett enskilt ögonblick av ekvilibrium och glädje för att sedan bli ett
inom både det Gudomliga Livet självt och i sitt mänskliga
faders/modersmedvetande.
Detta ögonblick av ’medvetandeförening’ äger rum i den högsta dimensionen av
det Gudomliga Livets Medvetande och innebär ett ögonblick av obeskrivlig lycka
och glädje, för nu är de två elementen manligt-kvinnligt, återförenade i ekvilibrium för
att där bli ett och frambringa ett barn. Detta ögonblick av förening är ett återskapande
av en människas återvändande till den gloriösa och outsägliga extasen av det
Universella Ekvilibriumets Gudomliga Medvetande.
När samlaget drivs av hjärtats rena kärlek mellan man och kvinna, upphöjer sig
det enade mänskliga medvetandet under samlaget till allt högre nivåer av

’medvetandets vibrationsfrekvenser’ tills de fångas upp av den Gudomliga
Intelligensens/Kärlekens vibrationsfrekvenser i medvetandet. Ett barn som
avlats under sådana betingelser är ’fött av anden’.
Älskande vet när de verkligen älskar varandra och kommer samman i ren ömhet och
kärlek, ty ett dylikt samlag innebär ett ögonblick då sinnet, känslorna och kroppen
förenas och kvarstår i deras medvetande och gör det svårt för dem att åtskiljas. De är
medvetna om en översinnlig skönhet, en förnyelse av den känslomässiga kärleken
framom mättnad och upplever en alltomfattande harmoni. Dessa kvinnor och män
förenas i Gudomligt Medvetande.
Beklagligtvis kan deras personliga EGOMEDVETANDE färga av sig på den kärlek de
kände för varandra och gradvis börja undantränga den varvid de upplever sig
åtskilda och ensamma, sorgsna och emotionellt/fysiskt försvagade, förundrade över
att en så vacker och exalterad kärlek kunde svalna och dö ut.
Dessa Brev kan ge en möjlighet för dem att övervinna egodriften och återupptäcka
kärleken på en högre och mera andlig nivå än tidigare. Detta kan kanske föra dem
samman i en ny sexuell attraktion som som transcenderar allt annat beroende av
deras medvetandetillstånd d.v.s. huruvida de själva har omvandlat begäret efter
kroppslig förening.
Kroppslig förening under inflytande av någon annan känsla leder till ett tillstånd där
’kött förenas med kött’ och är endast ett mottagande och ett givande av jordiska - ofta
negativa- vibrationsfrekvenser som frambringar likartad avkomma. Även om ett barn
inte avlas är sådant samlag till förfång för båda parter eftersom ett utbyte och en
upptagning av varderas medvetandeenergi sker, som ifall den är negativ , fientlig
eller kritisk kan vara skadlig för den andre. Ni skall minnas att ’medvetandeenergi’ är
sammansatt av ’Fader-Intelligens’ och ’Moder-Kärlek,’ elektromagnetism.
Energiutbytet mellan sexuella partners är av samma slags energi som de
mentala/elektriska och emotionella/magnetiska fälten i kroppen är formade av.
Allt är medvetande. Då medvetandeenergier i kroppsvätskorna och i
mentala/emotionella attityder och tankar utväxlas och absorberas påverkas
vardera parters mentala/emotionella/fysiska tillstånd.
För att vara hälsosamt och livgivande borde samlag äga rum endast i sann
hjärtekärlek, där den älskades välbefinnande är viktigare än det egna.
Det får aldrig utföras för att läka känslomässiga klyftor eller sår.

Samlaget kan vara en glädjerik handling som äger rum efter en episod av olika
åsikter eller vrede, men där det funnits ärlig ömsesidig förlåtelse och fullt
återställande av och förnyad kärlek för den andra - aldrig för att dölja att man sårats
vilket inger en falsk känsla av känslomässig mottaglighet hos den andre.
Utan tvivel tillför ett sådant samlag ett temporärt välbefinnande och en övergående
goodwill, eftersom deras medvetandeenergier lyfts till högre vibrationsfrekvenser,
men detta ger ENDAST EN TILLFÄLLIG LINDRING FÖR DERAS PERSONLIGA
MEDVETANDE.
När två partner möts medan de ännu inom sig känner en dold förbittring eller kritiska
förringande tankar om den andre, överförs dessa negativa medvetandeformer till
partnerns elektromagnetiska fält och skapar en känsla av inre störning som denne
inte är helt medveten om. Icke desto mindre eroderas förhållandet gradvis utan att
någondera är fullt medveten om att så sker. Detta är anledningen till att den
fysiska attraktionen avtar och dör ut. Den ödeläggs av dolda negativa kritiska
tankar och känslor som gradvis påverkar vardera på djupet av deras varande.
Då deras vibrationsfrekvens sjunker finner de sig indragna i tankar och känslor som
tidigare orsakade dispyter med andra människor och som en följd kommer
problemen att upprepas dagligen. När människor använder sig av sex som ett
universalmedel förvandlas det till frustration och desillusionering som leder till
förlorad respekt och kärlek. Det är därför av största vikt att människor inser att strid
och gräl uppkommer ur deras egna dolda ego-medvetandedrifter som övertagit
kontrollen över deras kärleksfulla känslor. Dessa egodrifter måste helas förrän ett par
kan nå en ny nivå av ömsesidig förståelse, fördragsamhet och fortsatt kärlek för
varandra.
Inte endast detta, ty vardera parters medvetandetillstånd påverkar i sinom tid deras
omgivning, levnadsförhållanden och framgång eller brist på framgång i det dagliga
livet. Det påverkar även barnen och skapar en familj där ömsesidigt samarbete och
hälsosamma mentala/emotionella mönster råder eller den dysfunktionella familjen
där ingen känner verklig sympati eller acceptans av den andra.
Man kan säga att upphovet till framgångsrika eller dysfunktionella familjer är
helt avhängigt av inneboende karaktärsdrag och sättet på vilket de hanterar
sina dagliga roller. Det är helt riktigt att familjelivet är en produkt av karaktär
och agerande. Men jag vill att ni tar i beaktande den dysfunktionella familjen
som sönderfaller, partnerskap och sexuell samvaro som tar slut, föräldrar som

flyttar isär och fortsätter in i helt nya liv för att de kunnat befria sig från det
ohälsosamma eller kritiska medvetandet som de varit i färd med att införliva i
sig själv under den sexuella akten. Om de haft kraft att göra detta, upptäcker
de ett ’nytt själv’, kan bygga upp en ny miljö och gå vidare till nya framgångar.
Emellertid, de par som lever i sann kärlek till varandra, som tar hänsyn till den
andras behov, som ger och tar i likvärdig balans, som erbjuder känslomässigt
stöd vid behov eller som ger kärleksfull rådgivning (inte råd) då detta
efterfrågas kommer att finna familjen sammansvetsad genom införlivande av
varderas dynamiska medvetandeenergier.
I ljuset av detta kan ni nu förstå, att före samlaget får inget missnöje föreligga, ej
heller någon dold fientlighet, ringaktning eller nedvärdering. Sådana känslor måste
helt lösas förrän parterna återupptar sin sexuella samvaro. I en relation där
diskussion och uttrycksfrihet råder bör vardera motsätta sig sexualakten fram till dess
att en kraftfull gensvarande kärlekskraft byggts upp mellan dem och varderas
medvetande befinner sig ett skede av rent ekvilibrium.
Vad gäller våldtäkt, är detta den mest avskyvärda handling en människa kan
utföra och kommer att medföra en tillbörlig vedergällning i framtiden. Den
mynnar ur en särdeles skev och förvrängd självuppfattning. Frekvensen i
medvetandevibrationerna hos dessa människor är så låg och trög att de blir
destruktiva för personligheten.
Tidigare, för länge sedan, undervisade och predikade man i samhället. I västvärlden
framlades de tio budorden som den sanna grunden för en civiliserad och
människovärdig kultur, som lärde ut självkontroll och som accepterades av alla
religioner över hela världen utan att ifrågasättas .
Idag har egolusten övertagit kontrollen tack vare egomedvetandets förstärkning
genom påverkan av underhållsindustrin och media.
Ni måste också förstå och acceptera, att medvetandeenergierna är energier som är
lika verkliga och aktiva som värme- och ljudenergierna är. På samma sätt som
ljudenergier kan penetrera vissa substanser kan medvetandeenergierna från en
människa, likt ett virus, infektera en annan människas sinne med dess egna
brutala tendenser. Dessa energier kanske inte uttrycks på exakt samma sätt som
våldtäktsmannens, men ni kan vara förvissade om att överförda medvetandeenergier
planterar in en ny idé eller en ny känsla hos den oskyldiga andra parten. Era
vetenskapsmän är inte beredda att tro på telepati, men telepati är ett faktum i livet

även om ett trögt medvetande är så självcentrerat att det inte förstår att de nya
impulserna härstammar från någon annans tankevärld.
Jag har inget mer att säga om detta, men varnar dem som innehar höga positioner
inom kyrkan, lagen eller regeringar ifall de inte fullgör sitt ansvar mot människorna
vid dessa kritiska tider. De kommer framdeles att förstå vidden av den brist på moral
de uppvisade då de utförde sina jordiska plikter. De kommer att känna
återverkningarna i sitt eget liv av de människors liv som skadades eller förstördes
p.g.a. deras moraliska nonchalans. VARJE handling medför en motsvarande
återverkan.
Kanske förstår ni nu på vilket sätt den nuvarande sexuella trenden på jorden
förorsakar de mest förfärliga förhållanden överallt i världen.
För att ni fullt ut skall förstå vad jag avser vill jag att ni försöker VISUALISERA
och FÖRSTÅ, att det Gudomliga Medvetandets Universella Ekvilibrium till sin
natur innehar obegränsad Makt. Ekvilibriumets harmoni uppstår ur den jämlika
återhållsamheten mellan de universella impulserna för att skapa förening och
stabilitet:
manligt och kvinnligt,
intelligens och kärlek
viljan att uppleva och viljan att förbli undfallande,
längtan att vara aktiv och längtan att hålla igen, att bibehålla status quo för att skapa
band och uppnå stabilitet.
Dessa ursprungliga IMPULSER i VARANDET, vilka jag redogjorde för i Brev 4,
utgör den verklighet som givit allt synligt dess liv, form, utseende och varande.
Denna dimension innebär ett tillstånd av skönhet, harmoni, extas, vördnad,
intelligens, kärlek. Det är allt som det jordiska kan uppvisa - men på en nivå
som ligger bortom er mest avlägsna uppfattningsförmåga.
Försök ta in betydelsen av detta i ert medvetande. Bemödar ni er att förstå och
integrerar detta i er själva medför det en förändring av hela ert perspektiv på ert
Gudomliga ursprung och av existensen i sin helhet. I stycket här ovan har jag för er
beskrivit själva LIVETS essens och natur - som aktiveras i spermien och ägget då
de förenas för att ge liv åt ett barn.
Detta är er sanning, er verklighet, er själ, ert psyke och ert djupaste tillstånd i
varandet. Instinktivt vet ni att det är så. Barnet är ett förkroppsligande av
glädjen. Den glädje barnet uppvisar då det utvecklar sitt medvetande om sina

relationer och sin omgivning, uppstår ur den djupa källan av Gudomligt LIV
som har fått det att växa cell för cell i enlighet med de genetiska anvisningarna
för dess nuvarande form.
Vad är skillnaden mellan själ och psyke? Det skall jag nu förklara. Även om era
jordiska psykologer bestrider det så är det icke desto mindre sanningen. Själen är
den ’Gudomliga Lågan’ - en metafor som används för att beskriva essensen av det
Gudomliga Livet som i tillblivelseögonblicket dras in i den enskilda människan.
LIVSKRAFTEN antar en personlig form och frigör den ’elektriska aktivitetskraftens’
energi och den magnetiska impulsen ’bindande- avvisande’ och påbörjar den
intrikata uppgiften att konstruera en kropp. Därför har ni i kärnan av ert varande:
er själ - Gudomlig Verklighet
som är Gudomlig Intelligens/Gudomlig Kärlek
den mäktiga Gudomliga Impuls som skapar, livnär, vårdar, helar, beskyddar
och uppfyller alla behov i ett system av fullkomlig lag och ordning.
Detta är den Verklighet som utgör er själ.
När ni så har övervunnit egoimpulserna och inbjudit er Själ att överta
herraväldet i era tankar och känslor sporras ni att ge uttryck åt alla
ovanbeskrivna Impulser. Ni kommer att drivas av en önskan att endast
befordra alla levande varelsers och universums gemensamma bästa. Då har ni
blivit en sann budbärare av Gudomligt Medvetande och ger uttryck för alla
Dess kvalitéer i Varandet.
Fram till denna återförening med Gudomligt Medvetande, intar psyket de djupaste
skrymslena i ert mänskliga medvetande och hämtar sin medvetenhet i själen. Detta
är den dolda instinkt inom er som urskiljer vad som är rätt från det som är fel.
Egot formas också det i tillblivelseögonblicket.
När barnet utvecklas börjar egot ge sig till känna. Det är grunden för ert mänskliga
själv som skänker er individualitet. Det är det mänskliga medvetandets energi.
Det urskiljer er från alla andra och gör er unik.
För att upprätthålla er individualitet måste egot skydda er från yttre angrepp och
måste förse er med det som behövs för att ni skall ha framgång, blomstra, växa och
vara lyckliga. Detta är gudomligt påbjudet och skall inte bemötas med förakt. Egot
utgör en obestridlig och nödvändig kärna av medvetandet om skapelsen,
utvecklingen och tillväxten.

Egot styrs uteslutande av den elektriska strömmen i aktivitetsmedvetandet den
s.k.’gå-igång’ impulsen synlig i allt levande t.o.m. i växterna som vänder sitt lövverk
mot solen för att fånga solstrålarna på bästa sätt. Denna rörelse uppfattas i det
elektriska fältet för ’gå igång’ impulsen och i begäret till bindning i växtens
emotionella medvetandefält vilket möjliggör för plantan att växa och avnjuta solens
värme. Egot i allt levande är endast ett säte för det ’jordiska medvetandet’. Det
uppvisar ingen som helst likhet med den Gudomliga Verkligheten som utgör själen.
Egodriften, som uteslutande utnyttjas för att införskaffa sådant som skänker individen
tillfredsställelse, som skyddar henne från angrepp, som tillförsäkrar henne
överlevnad och som trampar på andra människor och arter för att uppnå sina egna
syften, hör uteslutande till den jordiska dimensionen. Denna egokraft verkar i allt
levande, allt ifrån den oansenligaste amöban till den mäktigaste kungen.
Man kunde säga att Egodriften är det levande universums beskyddare och diktator.
Det är härvidlag som majoriteten av människorna idag blir förvirrade då de
tänker på möjligheten att det skulle finnas en Gud. De skärskådar olika arters
handlingar drivna av egoimpulser, där en art livnär sig på en annan och drar
slutsatsen att detta barbariska beteende måste vara skaparens verk.
Hur är det då möjligt att skaparen skulle vare en ’kärlekens Gud’?
Detta är en av de missuppfattningar som jag önskar undanröja. Min avsikt är
att alla människor skulle komma till insikt om att hela universum besitter i sin
kärna den Gudomliga Livskraft som inspirerar och andas genom hela skapelsen.
Den är det dolda men mäktiga Ekvilibrium ur vilket allt tagit sin form och skepnad.
Den är vetenskapens ’rymd’ i vilken ’rörelse och bindning av elektriska partiklar’
äger rum. Den är såväl den outgrundliga och för evigt okända ’tillvarons grund’ men
också den dolda källan till allt i universum.
Egot är den Gudomliga skapelsens verktyg för att frambringa individualitet ur det
EGNA VARANDETS ENHET.
Det jag tänker förmedla kommer att bestridas av era vetenskapsmän. Icke desto
mindre vänder jag mig till de ’jordiska varelsers’ själar, vars intellekt är utvecklat i en
utsträckning som gör det möjligt för dem att reflektera och besluta sig för ett bestämt
tillvägagångssätt och som trots en begränsad uppfattningsförmåga intuitivt gensvarar
på ett intelligent sätt på det som sker i deras omgivning. Inom alla långt utvecklade
arter utgör dessa varelser artens största begåvningar. Bedöm inte den inre

utvecklingen på basen av utsidan vare sig det rör en människa eller en annan art. Allt
levande är individualiserat ur samma Gudomliga Liv.
Vissa psyken har förmågan, tack vare deras alltmer förandligade
mentala/emotionella grund, att genomskåda egomedvetandet och börjar då bistå och
hjälpa sina närstående vilket endast kan ske på uppmaning av själen hämtat ur
Gudomligt Liv. Därför bör stor respekt och hänsyn riktas mot allt levande. När en art
har utvecklas till en punkt där den kan formulera klara idéer och tankar och sätta ljud
eller ord på dem och psykets andliga utveckling därtill möjliggör en penetrering av
egomedvetandet börjar psyket ställa frågor som:
’Är detta allt livet erbjuder? Vad är syftet med livet?’ etc.
När detta inträffar innebär det att själen börjar påverka psyket med ett trängande
behov att rikta sig till Varandets Källa, som det instinktivt vet att finns och är dess
sanna hem och viloplats. Själens dolda, men eviga längtan efter att återförenas med
sitt eget Varandets Källa ger sig nu till känna.
Människor, som aldrig uppnår denna livgivande utveckling i sina liv, är så inne i sina
egoprocesser , mentala/emotionella, så inriktade på att utöva intelligens och förnuft,
att då någon ställer frågor om livets ursprung, om Guds existens, eller hur ett så
underbart universum tillkommit, är de som icke-sökare och icketroende egon endast
medvetna om sin egen omnipotens. De börjar omedelbart att motbevisa förekomsten
av en högre dimension ur vilken jorden tagit sin form. De bestrider själens röst som
psyket strävar att förmedla och för varje anfört argument tränger de djupare in och
befäster den materiella, synliga världens synsätt, som för dem representerar den
enda tryggheten.
Därmed förblir själen fånge i egots mentala/emotionella, elektriskt/magnetiska bojor
och det mänskliga sinnet förblir kvar i övertygelsen att det inte finns någon själ - att
den jordiska dimensionen och den fysiska livskraften är den enda verkligheten. Om
dessa människors sinnen är orubbliga i sitt tillbakavisande av alla viskningar från
psyket/själen kan de angripas av lindriga kroppsliga krämpor, ansträngda relationer
och ett allmänt stressigt liv som i sin tur kan leda till sjukdom. Detta beror på att en
sådan person använder sig endast av en begränsad energiresurs som tas från den
föda han sätter i sin mun. Denna energi utgår ifrån en kemisk process och inte från
Källan till allt Liv.
Även om ni ursprungligen dragit er livskraft ur Gudomlig Verklighet och Den har givit
er ert varande, får ni också fysisk energi ur er föda och de matsmältningsprocesser

som framställer enzymer som bryter ner födan i en användbar form som ger näring åt
de fysiska cellerna i kroppen och sinnet.
Många människor använder enbart energi som uppkommit ur de fysiska processerna
genom hela sitt liv. Vilket slag av- och mängden energi som utvinns ur de fysiska
processerna påverkas i hög grad av den levande varelsens mentala/ elektriska och
emotionella/magnetiska fält.
Dessa elektriska och magnetiska fält omger varje levande organism allt ifrån en
amöba till en elefant och till en människa. De utgör den personliga Livskraften som
själen utstrålar, sammankopplad med den personliga ’medvetande-medvetenhetens’
utstrålning från denna varelses mentala elektriska ’'gå-igång'’ aktivitet och de
emotionella magnetiska ’attraktiva repulsiva’ impulserna. Dessa elektromagnetiska
fält påverkas starkt av alla tankar och känslor som passerar genom sinnet eller
känslolivet. Fälten i sin tur påverkar i hög grad den fysiska kroppens processer. De
höjer eller sänker hälsonivån i enlighet med det personliga medvetandets tillstånd,
huruvida det är i samklang med Livskraftens utstrålning av Gudomlig
Intelligens/Kärlek eller är i konflikt med den p.g.a. själviska egodrifter.
En olycklig varelse vissnar och dör; en lycklig frodas. Detta är grundläggande i
existensen. Till syvende och sist livnär sig varje levande organism på sitt eget
inre tillstånd av förnöjsamhet eller frustration.
Sanningshalten i detta påstående kan vi se i barnets fysiska- och
medvetandeutveckling.
Ett nöjt, lyckligt barn frodas, har lätt till skratt och är fyllt av glädje. Kontakten med en
kärleksfull mor förhöjer barnets välbefinnande. Den kärleksfulla, förnöjsamma
utstrålningen mellan mor och barn ger näring åt den lilles medvetandeutstrålning och
bygger i sin tur upp styrka i den lilla kroppen. När barnet utvecklas börjar dess i
utveckling varande personlighet att ’färga av sig’ på dess själsliga utstrålning med en
mörk eller färgrik medvetandekraft som antingen förstärker eller försvagar barnets
hälsotillstånd.
En människa med en stark psykisk känslighet kan varsebli hur de elektromagnetiska
fälten försvagas när en individ eller ett djur töms på energi även om de inte är
medvetna om någon fysisk ohälsa. Det kan ta några dagar i anspråk förrän den
fysiska kroppen börjar manifestera en reducering av medvetandets energi som
utmattning eller sjukdom.

På jorden finns människor som har utvecklat verktyg för att avläsa detta fenomen och
i framtiden kommer metoden att erkännas vid diagnostik och behandling av en
annalkande sjukdom. Vidare kan sägas att då kunskapen om den andligtvetenskapliga teknologin utvecklas kommer det specifika mentala /emotionella
tillståndet som är ansvarigt för den fysiska utmattningen, att först avslöjas
under hypnos och registreras som vibrationsfrekvenser på skärmar. Detta
kommer att åtföljas av en elektronisk undersökning som visar
vibrationsfrekvenserna i olika delar av kroppen på liknande skärmar.
Processen kommer att omfatta färgförändringar, eftersom varje
medvetandemönster manifesteras till att börja med i vibrationsfrekvenser och i
färger. Genom att jämföra de mentala/emotionella vibrationsfrekvenserna med
de olika kroppsdelarnas vibrationsfrekvenser kan man fastställa vilket organ
som tömts på energi samt den emotionella /mentala orsaken till detta.
Psykiatrin kommer inte längre att fördjupa sig i det förflutna eller tränga in i
psykets djupaste vrå för att förstå ursprunget till mentala, känslomässiga,
psykiska sjukdomar och som nu föreslå diverse mänskliga rationaliseringar för
att motverka dessa.
Sanningen om den ’inre människans’ andliga tillstånd kommer klart att anges
och utgöra grunden för den nödvändiga andliga undervisningen och det
meditativa, mentala arbete som erfordras för att patienten skall återfå sin hälsa,
vitalitet, nya perspektiv och mål samt en fördjupad förmåga att älska
villkorslöst.
Inte heller kommer droger att användas för att förhöja utstrålningen av den
drabbades medvetande eftersom orsaken till sjukdom ligger i en dränering av
Gudomligt Liv - den själsliga energin. Patienten kommer att undervisas om hur
hon/han avsiktligt och systematiskt kan höja vibrationsfrekvensen i den angripna
kroppsdelen och hur hon/han skall hantera de personliga orsakerna som varit
upphovet till de psykologiska obehagen och dräneringen av själslig energi.
Patienten påverkas även dramatiskt av inflödet av Gudomlig energi från händerna på
dem som är sanna kanaler för ett rent andligt liv. Genom dessa revitaliserande
tekniker, förnyad varseblivning och kontroll av egodrifterna kommer det fysiska
tillståndet att snabbt återupprättas inom några dagar, om inte omedelbart.
Genom att läsa dessa Brev kan ni emellertid börja påverka ert eget helande.
Viktigast att beakta i er självbehandling måste vara dessa instruktioner om

Gudomlig Verklighet som kraftgivande och hur ni rätt kan tona in på den och ta in
Gudomligt Liv i helandeprocessen.
När ni börjar dra till er Liv ur den Gudomliga Verkligheten med hjälp av ert andliga
sökande, genom att ställa frågor, meditera, läsa och bedja börjar ni öppna upp ert
psyke ur dess slutna egomedvetna jordiska drömtillstånd. Ni börjar ta in i ert sinne
och ert känsloliv den Gudomliga Verklighetens beskaffenhet. Allt som passerar ert
sinne och ert känsloliv förs vidare in i de omgivande elektromagnetiska fälten. Dessa
bidrar till er styrka. På samma sätt som de elektromagnetiska fälten som omger er får
energi ur den kraft som ni utvinner ur Gudomlig Verklighet, förs kraften tillbaka till er
fysiska kropp varvid alla organ blir friskare och allt som inte fungerar återställs
gradvis. Det är viktigt att ni lägger dessa fysiska/elektromagnetiska processer på
minnet då vetskapen om dem både inspirerar er och uppmuntrar er till dagliga
meditationer och hjälper er att komma i samklang med Gudomlig Verklighet.
Om ni uppriktigt riktar ert sökande och era meditationer mot den SANNA
EXISTENSEN och inte till någon jordiskt religiös trosform eller någon ytlig och
hycklad ’andlighet’ eller till materiella objekt som ni tror besitter ’krafter’ av något slag,
kommer ni att märka, att er egen natur gradvis förändras och ni börjar bli alltmer
medvetna om andra och deras behov på ett nytt sätt. Ni blir mer empatiska,
förståelsefulla, medkännande och mjuka. De facto börjar det Gudomliga Livets
själsliga egenskaper att kontrollera egots naturliga till självtillfredsställelse och
självförsvar.
Jag vill dock varna er att ni nu går en ny och svår tid till mötes. En era där det råder
konflikt mellan egodriften, som vanemässigt kräver att dess ’önskemål’ skall
uppfyllas, t.o.m. på bekostnad av andra människor, och psyket - själen som börjat
inse att ’ kärleken är lag’. Andra människors rättigheter måste balanseras likvärdigt
med det egna jagets rättigheter d.v.s. med egots rättigheter. Då psyket införlivar mer
och mer av själen, Gudomlig Verklighet, in i sitt medvetande, börjar den tidigare
egodriften att förlora sitt grepp och den inre dagliga konflikten att intensifieras.
Psyket- själen som nu verkar genom intellektet och hjärtat upptäcker att det är i färd
med att balansera andra människors behov mot de egna behovens berättigande och
det blir nedtyngt och trött på den oändliga inre kampen av självrannsakan och
självfördömande. Då psyket når denna varseblivningsnivå innebär det, att det
mänskliga medvetandets dragningskraft försvagas i så hög grad att själen nu närmar
sig och är i färd med att återförenas med Gudomlig Verklighet. Själen bekräftar

genom psykets förmedling att den älskar den GUDOMLIGA KÄRLEKEN som är
Gudomlig Verklighet, mera än den älskar något av det jordiska och längtar efter att
helt förenas med sitt VARANDES KÄLLA.
Psyket överlämnar slutligen egomedvetandets drifter till Gudomlig verklighet
och bönfaller om hjälp att upplåta ’egot’, och genomlida ’självets’ död. Detta
sker när människor verkligen har uppnått höjdpunkten i sitt andliga liv vartill
de vanligtvis behöver vägledning av en andlig mästare.
Denna ’självets död’ bör aldrig företas i syfte att uppnå en större andlig insikt.
Det är mycket farligt och medför inte ett mera högtstående andligt eller jordiskt
liv. Det är oerhört destruktivt för såväl psyke som ego om det sker före tiden är
mogen.
Det förhindrar då hela processen för utvecklingen av själ-psyke-ego och det
fysiska.
Ingen bör hysa sådana tankar i syfte att bli mera erfaren i andlig förståelse och
sanning. En sådan demonstration av ’viljekraft’ blir omintetgörande för självet
eftersom den uppstått ur egodriften för att verka mera framstående i andlig
bemärkelse.
När bemästrande av egot äger rum vid rätt tidpunkt, på rätt sätt, då är själen, med
psykets hjälp, i hög grad fri att kommunicera med den Gudomliga Verkligheten
enär ’egomedvetandets’ kontinuerliga tjatter är avstängt. Den jordiska
dragningskraften är inte längre störst. Självcentrerade ambitioner tonar bort, begäret
efter personliga ägodelar upplöses.
Frid råder i sinnet. Själen, som nu klart kan tala genom psyket, längtar efter att
upplyfta, livnära, bistå andra själar i deras utveckling, att utbilda, att upplyfta och dra
försorg om med förståelse och ömhet utan önskan om ersättning eller
självförhärligande.
Då själen alltmer närmar sig och bringas i samklang med Gudomlig Verklighet blir
dess enda jordiska målsättning att bemöta sin granne eller andra människor med
samma omsorg och hänsyn som den själv är i behov av för att blomstra och vara
tillfreds. Givande blir lika lätt som att andas och gradvis blir det en fördel att få arbeta
för och med andra människor i avsikt att förhöja deras högsta goda. Detta är
Gudomlig Kärlek i verksamhet.
Emellertid är Gudomlig verklighet inte behäftad med någon känsla.

Den bakomliggande avsikten med individualiseringen var att möjliggöra för den
Gudomliga Verkligheten Själv att uppleva Sin egen Skaparnatur, sin glädje och
personliga fullbordan.
När jag var på jorden drog jag därför en klar skiljelinje mellan givande och tagande
då jag sade: ’Gör mot andra såsom ni skulle vilja att andra gör mot er’. Detta
uttalande var en kärleksfull varning att det man sår, det kommer man också att
skörda. Det angav riktlinjer för uppförandet. Om du bemöter andra såsom du själv vill
bli bemött kan du vara övertygad om att ditt handlande utgår från en kärleksfull
ståndpunkt.
Om andras önskningar inte sammanfaller med dina, om någon inte önskar bli bemött
såsom du vill bli bemött - då handlar du enligt principen för ’försök och misstag'. Du
har gjort ett positivt försök att utföra en sann kärleksfull handling; tillbakavisas du, har
du givit dig själv en möjlighet att komma underfund med vad som i framtiden skulle
röna större uppskattning. På detta sätt växer du genom dina kärlekshandlingar.
Jag sade också: ’älska din nästa såsom dig själv’. Detta innebär att du skall ha
samma omsorg om din grannes välbefinnande som om ditt eget.
Det innebär också att vadhelst du önskar andra människor skulle du vara glad
att själv bli tillönskad
Det betyder att du måste hysa sådana tankar om andra som du skulle önska att
de hyste för dig!
Det betyder att hela ditt medvetande måste vara inriktat på att värna om och ha
omsorg om andra, oberoende om de sårar dig. Alla människor lever i en
djungel av mänskliga begär, mål, svagheter, besvikelser, vrede och frustration.
Ur detta krigshärjade medvetande uppstår många missriktade gensvar och
handlingar.
Därför, notera svagheterna, förlåt ovänligheterna och tillåt dem att återgå till det
ingenting ur vilket de uppstod. Det enda SANNA och VERKLIGA i ert liv är det
Gudomliga Medvetandet Intelligens / Kärlek. Håll alltid fast vid denna insikt.
För att finna Himmelriket, där själen är i harmoni med Gudomlig Verklighet,
måste er utveckling nå en punkt där ni inte längre vill bli indragna i mänskligt
tyckande och mänskliga medvetandetillstånd gentemot andra. Ni önskar bara dra er
tillbaka helt och fullt och inrikta er på att sprida kontakten med Gudomlig Verklighet
till omgivningen. Akta er för att påtvinga dem er väg oavsett om de befinner sig på
den andliga vägen eller ej.

Samtidigt måste ni vidmakthålla er egen sinnesro och inte låta andra utnyttja er
snällhet. Ni måste dra klara skiljelinjer mellan rätt och fel, förhindra att andras
själviskhet tränger in i ert privatliv vilket sannolikt skulle störa er sinnesfrid.
För att tillförsäkra er detta behöver inte ert egomedvetande återta ledningen. Ni kan
fridfullt bevaka ert privatliv. Ni har fått intelligensen att uppnå detta nödvändiga syfte i
högsta möjliga KÄRLEK. Minns att medvetandevibrationernas andliga byggnad, har
danats genom kontakten med Gudomlig Verklighet och att det dagliga
tankemönstret, känslorna och livet är heliga. Ni bör vara noga med att inte
återigen fångas in i andra människors lägre vibrationer vad rör tankar och reaktioner
Ert högsta syfte skall alltid vara att gynna det högsta jordiska och andliga GODA
för alla levande varelser - människor eller lägrestående; inte att sänka er till
dessa behövande varelsers lägre vibrationsnivåer. Ni skall räcka fram och
erbjuda dem den visdom som fört er till er helgedom - in i ert heligaste av
heliga i sinnet, känslor och levnadsförhållanden, såtillvida att det föreligger en
vilja att lyssna och godta ert budskap. I annat fall skall ni bevara er frid.
Sympati och medkänsla bör vara neutrala. Empati kommer att dra ner er och förvirra
era andliga medvetandevibrationer på den mänskliga vibrationsnivån. Detta kan leda
till en konflikt, där ni uppriktigt avsåg att upplyfta och hela. Undvik detta då det
tömmer er på energi och hindrar era andliga syften.
Ren KÄRLEK handlar endast om upplyftande och andligt framåtskridande,
helande och uppnående av ’Himmelriket’.
Gudomlig KÄRLEK är en varm medkännande känsla i huvudsak laddad med en
längtan att möjliggöra för den älskade att växa, skapa, få näring och ge näring,
att helas och hela, att undervisas och undervisa, att skyddas och beskydda, att
uppfylla sina egna och andras behov, allt inom ett klart system för lag och
ordning.
Detta är GUDOMLIG KÄRLEK/LAG i förverkligande.
När ert högsta syfte har övergått i förverkligat Gudomligt Syfte, kontrollerar själen
egot, kärnan av er individualitet. Egodriften blir den sanna försvararen och
beskyddaren av er personliga komfort men verkar nu helt i harmoni med direktiven
från själen som antar sin natur ur den Gudomliga Verkligheten.
Jag upprepar, det föreligger ingen känslosamhet i den Gudomliga Verkligheten, inget
avlägsnande av gränser för att tillförsäkra lag och ordning som anpassats till
egoistens krav, inga svaga eftergifter eller underkastelse för någons envishet.

Att alltid minnas att ALLA MÄNNISKOR bör respektera varandra. Att respektera
andras rättighet till enskildhet, trygghet, sinnesfrid och harmoni. Om
meningsskiljaktigheter uppstår skall de åtgärdas med ömsesidig respekt. Dess längre
andligt utvecklade ni är dess mer skall ni respektera de högsta och de lägsta sociala
nivåerna och hålla dem för lika - inte ’inför Gud’ som människor brukar säga, utan
inför er egen förandligade åsikt om alla levande varelsers fundamentala
själsliga likvärdighet.
Respekt och GUDOMLIG KÄRLEK hör ihop. Verklig KÄRLEK respekterar högt den
älskade. Där det finns respekt mellan två människor leder detta oftast till den högsta
formen av kärlek.
Om detta Brev har varit svårt för er att acceptera skall ni minnas att det mänskliga
intellektet är begränsat vad gäller förståelse av det som ligger bortom det
jordiska planet. Låt inte egots resonemang hindra er i er själsliga resa.
I mitt nästa Brev skall jag utveckla vidare temat om den GUDOMLIGA KÄRLEKEN
och om egots egenkärlek och påvisa hur de magnetiska emotionerna för närvarande
har kontrollen över era tankar, känslor och liv. Jag skall ge er en översikt över hur ni
kan övervinna dem och utplåna dem ur ert medvetande.
Min avsikt är att leda er på självupptäckandets och det andliga framåtskridandets väg
så att ni omedelbart kan träda in i Ljuset, inte endast när ni går vidare in i nästa
dimension av existensen, utan medan ni ännu är kvar på jorden. För närvarande
lever ni i en skugglik, nedtyngd tillvaro i stället för att medvetet leva i det inre och
träda in i ’Gudomligt Medvetande’ och tillåta DET att genomsyra och glädja era
tankar och livserfarenheter.
Ni skall veta att mitt Kristusmedvetande alltid är med er och att ni har tillträde
till det närhelst ni ber om det. Låt detta vara en tröst för er - men inte en krycka.
Jag är blott inträdesporten till er egen upplysning och ert eget uppstigande in i
KristusMedvetandet.

Det är min innerliga önskan att dessa Brev snabbt skulle publiceras och
utdelas till människor som söker sanningen. Om ni citerar mina Brev uppge
klart källan :
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