
 

CHRYSTUS WRACA - MOWI O SWOJEJ PRAWDZIE 

Wstęp do LISTU 7 

Rejestratorka : Jest dziwne – cudowne  - wydarzenie, związane z tym Listem. 

Kiedy List 7 był skończony, Rejestrator został jasno poinformowany, żeby użyć przypowieści z 

Mateusza 13:3 jako otwierających paragrafów. 

 

Chwilę później, przyszło do niej z mocą, żeby dodać paragraf na stronie 2 oznaczony **. 

 

List 7 został wydrukowany. Podczas kolekcjonowania stron była zdumiona – zbita z tropu – odkrywając, 

że połowa strony 1 została zajęta przez słowa: 

 

Ja jestem ŻYCIEM, PRAWDĄ i DROGĄ 

 

które nie były napisane na komputerze.  

Wyglądało to na ‘stopkę’ dla strony. Jednak taka ‘stopka’ mogła być tylko napisana poprzez użycie 

precyzyjnych i specyficznych instrukcji programu Word Perfect, tworzących ‘stopkę’. 

Co więcej, tylko dwie linie są normalnie dozwolone dla ‘stopki’. Pół strony nie mogło być ‘stopką’! 

 

Ciągle zszokowana przez zdarzenie, Rejestratorka przeszukała każdy zbiór w komputerze, żeby 

zobaczyć czy kiedykolwiek nie użyła takiej stopki i zapomniała – ale nic nie znalazła. 

Specjalista od komputerów został przywołany, pokazano mu tekst na komputerze i sam wydruk, ale nie 

był w stanie wytłumaczyć jak to mogło by się stać. Do dzisiaj nikt nie potrafi tego wyjaśnić. 

 

Dla tych, którzy mogą nie zdawać sobie sprawy z tego, to zdanie Ja jestem ŻYCIEM, PRAWDĄ i 

DROGĄ było wypowiedziane przez JEZUSA CHRYSTUSA, kiedy opisywał swoją misję w Palestynie. 

 

Tekst był wcześniej wzięty w cudzysłów i wyjaśniony przez Chrystusa na stronie 9  Listu 7, ale użył on 

tych słów w innym porządku. 

 

Kiedy będziecie czytać paragrafy oznaczone ** na stronie 2 w powiązaniu ze ‘stopką’ na stronie 1, będą 

niewątpliwie miały dla was nowe znaczenie, ponieważ są w oczywisty sposób połączone. 

Po pierwsze sformułowanie paragrafu ** było dyktowane energetycznie i pisane na komputerze a w 

pewnej chwili natychmiast potem ‘stopka’ została dodana na końcu pierwszej strony. 

Znowu tajemnica! Jak to jest, że ta stopka nie została zauważona podczas drukowania? 

Rejestratorka mieszka sama. Nikt inny nie mógł mieć dostępu do komputera. 

 

Rejestratorka uważa tę interwencję – i naruszenie procedur programu Word Perfect za własny osobisty 

podpis CHRYSTUSA / coś co on mógł zrobić na ziemi. 
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 Jeszcze raz to Ja, CHRYSTUS, który przychodzi do was poprzez List, do każdego, kto może 

przyjąć moje słowa. 

Następująca przypowieść jest żywa w waszej nowoczesnej erze tak samo, jak była w czasach 

Żydowskich 2001 lat temu. Polecam jej prawdę wam, czytającym te Listy. 

‘Siewca wyszedł siać. I kiedy siał niektóre ziarna upadły na ścieżkę i przyleciały ptaki i wydziobały je. 

Inne upadły na skalny grunt, gdzie nie miały wystarczającej ilości gleby, i natychmiast odrywały się, 

ponieważ nie miały głębokiej ziemi a kiedy słońce wychodziło, paliło je i wysychały. Jeszcze inne ziarna 

upadły na ciernie i ciernie urosły i zagłuszyły je. Inne jeszcze upadły na dobrą glebę i wydały przednie 

ziarno, niektóre stokrotne, niektóre sześćdziesięciokrotne, niektóre trzydziestokrotne. Kto ma uszy do 

słuchania, niech słucha @’ 

A oto znaczenie przypowieści o siewcy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ja jestem ŻYCIEM, PRAWDĄ I DROGĄ 
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‘Kiedy ktoś słyszy wiadomość o królestwie i nie rozumie jej, zły przychodzi (osobowość), porywa co było 

zasiane w sercu. To są te ziarna, które były zasiane na ścieżce. 

Co do tych zasianych na skalnym gruncie, to ten, który słyszy wiadomość i natychmiast przyjmuje ją z 

radością; jednak nie ma w sobie korzeni, ale wytrwa chwilę i kiedy przyjdą utrapienia i prześladowania z 

powodu tej wiadomości, natychmiast  ją odrzuci. Co do tych zasianych między ciernie, to ten, kto słyszy 

wiadomość, ale troski tego świata i rozkosz bogactwa dławi wiadomość a ona nie rodzi żadnych 

owoców. Co do tych, które posiane zostały na dobrej glebie, to ten, który słyszy i przyjmuje wiadomość i 

rozumie ją; on rzeczywiście rodzi owoce i plony, w jednym przypadku stukrotne, w innym 

sześćdziesięciokrotne a jeszcze w innym trzydziestokrotne.’  

Mateusz 13:3 

 

**Moim celem w dzieleniu się tą wiedzą o Prawdzie Istnienia z wami, którzy czytacie te Listy jest 

umożliwienie wam wzrostu w duchowej miłości i wolności oraz wydania przednich owoców i 

błogosławieństw takiej duchowej miłości i wolności w każdym waszym momencie zaangażowania 

świadomości. Tęsknię za waszym bogactwem w radość. 

Dlatego przeorajmy razem waszą ludzka glebę świadomości, obróćmy ją, pozbądźmy się kamieni 

zwątpienia, rozpędźmy chmury niezrozumienia z głęboką mądrością, wyrwijmy chwasty negatywnych 

mentalno/emocjonalnych wzorców z moją pomocą, użyźnijmy waszą glebę świadomości zawsze 

rosnąca wiarą. Potem posiejmy zawsze wspanialsze ziarna zrodzone z waszej rozwijającej się duchowej 

percepcji i bezwarunkowej miłości. Moja radość będzie waszą radością – a wasza radość będzie dodana 

do mojej radości. W tej jedności celu i osiągnięcia będziecie na koniec czuli, że jesteście rzeczywiście 

mojego ducha a mój duch jest wylany na was. W ten sposób doświadczycie jedności TEGO z czego 

oboje wzięliśmy naszą indywidualność. Moje myśli staną się waszymi myślami nieskażonymi przez 

waszą poprzednią świadomość. ** 

 

Opisałem proces  - ścieżkę – po której będziecie podróżować, osiągając wasze najbardziej 

wzniosłe i doskonałe pragnienia serca. 

I mówię wam mimo, iż te Listy mogą być trudne na początku do zaakceptowania i wymagają czasu i 

wysiłku, aby je w pełni zrozumieć, jest silne połączenie pomiędzy waszą świadomością i moją. 

W moim transcendentnym stanie mogę dla was zrobić więcej, kiedy mnie wzywacie niż jeśli wróciłbym 

na ziemię w fizycznym ciele i moglibyście widzieć mnie waszymi oczami i słyszeć  mnie waszymi 

uszami, ale wasze zrozumienie Prawdy Istnienia może być ograniczone. 

W takim trybie kontaktu z waszą świadomością możecie otrzymywać mnie bezpośrednio do waszego 

umysłu i serca, kiedy warunki wstępne do takiego kontaktu są spełnione.  

Mówię wam prawdę, im więcej czasu i medytacji poświęcicie tym Listom, tym bardziej możliwe stanie 

się dla was otrzymywanie wyższych inspiracji  i instrukcji ode mnie osobiście, ponieważ z każdym 

czytaniem tych Listów bardziej podniesie się częstotliwość waszej świadomości ku mojej częstotliwości 

duchowej świadomości – i na koniec będziemy w stanie osiągnąć prawdziwe miejsce spotkań 

świadomości. Wtedy – obfite będą owoce w waszym życiu. 

Żeby wyjaśnić dlaczego tak jest – muszę powiedzieć wam, że moja świadomość  zniża się poprzez wiele 

różnych płaszczyzn częstotliwości wibracji świadomości, aby spełnić potrzeby tych, którzy szukają pomocy 

i inspiracji. Wiele różnych płaszczyzn świadomości musi przebyć moja świadomość, a każda z nich inna. 
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Każdy poziom wibracji świadomości tworzy i manifestuje różne warunki egzystencji, ponieważ 

najwyższe i najniższe wibracyjne częstotliwości świadomości są produkowane przez najwyższe i 

najniższe duchowo/mentalno/emocjonalne wzorce lub formy świadomości. Przez wysokie i niskie wzorce 

mam na myśli tych, którzy są bliżej lub dalej od Intencji Boskiej Świadomości.  

Jak wiecie, każda częstotliwość wibracji fali dźwiękowej produkuje swoją własną indywidualną nutę i ton. 

Podobnie nawykowe mentalno/emocjonalne formy myślowe produkują swoje własne wibracyjne 

częstotliwości świadomości i te z kolei produkują zewnętrzne warunki, w których ta świadomość rezyduje. 

Im wyższe częstotliwości wibracji świadomości, tym piękniejsze , bardziej harmonijne, radosne i 

spełnione są życia tych, którzy rezydują z tymi częstotliwościami. Im niższe częstotliwości , tym bardziej 

przykre, gorzkie, cierpkie i nieszczęśliwe są życia tych, którzy rezonują z takimi częstotliwościami. Ich 

życia są naszpikowane katastrofami, deprawacją i brutalnością. 

Im wyższe są częstotliwości wibracji świadomości, tym bardziej duchowe jest kochanie i piękniejsze są 

myśli, kreatywna wyobraźnia, ideały i piękno koloru i życiowych form, ponieważ urastają one bliżej i 

bliżej wymiaru UNIWERSALNEJ ŚWIADOMOŚCI, gdzie częstotliwości stały się tak podwyższone jak 

poziom wyjściowy i wchodzą do silnej równowagi – CAŁEJ MOCY UNIWERSALNEJ ŚWIADOMOŚCI – 

Źródła Całego Istnienia –MIŁOŚCI. 

Dla was warunki zewnętrzne mogą wyglądać na te, w których rezyduje ciało, ale prawda jest taka, że to 

jest świadomość, która mieszka wewnątrz, doświadcza i odpowiada na warunki zewnętrzne. Ciało jest 

jednak pojazdem, czyniącym ludzką świadomość widoczną dla innych i same uwarunkowania pojazdu 

są manifestacją poziomu duchowej/mentalnej/emocjonalnej świadomości, która zamieszkuje je. 

Dlatego, jak powiedziałem wcześniej, jako obserwator indywidualnych potrzeb i odpowiedź na prośby o 

pomoc, moja świadomość zniża się poprzez różne poziomy egzystencjalnej świadomości, aby osiągnąć 

szczerze błagających, ale żeby dać im odpowiedź najpierw muszę otrzymać potrzebę. I, jak mówiłem na 

drugiej stronie, te Listy są łącznikiem, środkiem waszej komunikacji z moją świadomością, aby 

umożliwić wam bycie duchowo wciągniętym i otwartym – a wtedy głęboko zrozumieć i używać całej 

wiedzy, jaką chcę bardzo podzielić się z wami, aby zanieść was na górę drabiny duchowej świadomości 

do jej ostatecznej wysokości ŚWIADOMOŚCI CHRYSTUSA. 

 

Ponieważ jestem sam bliski perfekcyjnej równowagi, mam duchową moc UNIWERSALNEJ 

ŚWIADOMOŚCI prawie do bliskiego perfekcji stopnia. Jestem przepojony naturą Uniwersalnej 

Świadomości. 

Dlatego moja cała świadomość – niezależnie od myśli i słów innych ludzi, wierzenia albo niewierzenia, 

miłości albo nienawiści, akceptacji albo odrzucenia mnie, pozostaje tą czystą bezwarunkową MIŁOŚCIĄ. 

Nigdy się nie waha ani zmienia. Moje nastawienie jest stale czystą MOŁOŚCIĄ, OPIEKĄ i 

WSPÓŁCZUCIEM, którego  doświadczam jako głębokiego pragnienia wzniesienia, uzdrawiania i 

prosperity. Dlatego jest całkowicie możliwe dla niektórych ludzi, jeśli są wystarczająco czuli na 

częstotliwości wibracji świadomości, aby zdali sobie sprawę z mojej obecności albo miłości albo 

niezwykłej siły życia, kiedy są w stanie świadomych pragnień, poszukiwania, modlitwy o lepsze 

poznanie mnie albo zaangażowanie duchowe. 

Kiedy mówię o niższych częstotliwościach świadomości, które powodują trudności na ziemi, 

bądźcie w pełni świadomi mojej całkowitej współczującej ich akceptacji, ponieważ są one tylko 

manifestacją  ludzkiej bolesnej walki i cierpienia podczas próbowania znalezienia swojej drogi do 

ŚWIATŁA ich ŹRÓDŁA ISTNIENIA. Przyszedłem do ludzi – nie potępiać – ale unieść ich i wzmocnić.  
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Promieniuję moją Świadomość Chrystusa do ciebie poprzez przyjęcie i zatrzymanie twojego imienia i 

duchowej formy w moim umyśle, kiedy wzywasz mojego asystowania. I zgodnie z twoją wrażliwością i 

wolnością od magnetycznych impulsów ‘przyłączania – odrzucania’ trochę Boskiej Natury Istnienia jest 

absorbowane przez twoją obecną częstotliwość wibracji świadomości, która wtedy doświadcza silnego 

poczucia uniesienia. 

Dlatego powinno być dla ciebie jasne, że kiedy uwalniasz twoją ziemską świadomość od jej 

emocjonalnej niewoli poprzez mentalno/emocjonalne odrzucanie  wzorców emocjonalnej myśli, 

dostrzegasz swoje bycie poza harmonią z Boską Miłością, więc będziesz się stawał bardziej i bardziej 

świadom wyższej inspiracji, opanowującej twój umysł – nawet twój splot słoneczny – dając ci 

kierownictwo w chwili potrzeby, kiedy nie jesteś w stanie dostrzec poprawnego kierunku działania albo 

nie jesteś w stanie pozbyć się emocjonalnego ego – myślenia w kłopotliwej sytuacji. Z moją pomocą 

możesz żyć w dwóch wymiarach – w fizycznym świecie, w którym rezyduje twoje ciało, przynosząc ci 

twoje doświadczenia – i w tym o wyższym punkcie widzenia Świadomości Chrystusa, która umożliwi ci 

przekroczyć ego – myślenie i promieniować myśli i uczucia w twojej sytuacji ze stanu istnienia, który 

nazywam ‘Królestwem Niebieskim’. 

Nie jestem sam w tej pracy. Istnieją niezliczone najbardziej transcendentne, duchowe, cudowne, pięknie 

inteligentne dusze, posiadające wejście do wymiaru Świadomości Chrystusa, pracujące ze mną, 

pomagając ludziom. Pomimo iż jesteśmy w wymiarze Świadomości Chrystusa, wszyscy jesteśmy 

indywidualnościami. Nie jesteśmy replikami jeden drugiego. Wszyscy wyrażamy Świadomość Chrystusa 

na różne chwalebne sposoby – nacisk naszych aktywności położony jest na różne fakty tworzenia. 

Mamy silną wyobraźnię i jesteśmy w stanie tworzyć i czynić widzialnymi indywidualnymi formami w 

naszym własnym wymiarze te rzeczy, które są daleko poza waszym obecnym zrozumieniem. 

Będziecie słyszeć, że na całym świecie ludzie otrzymują inspiracje i są świadomi Obecności Chrystusa. 

Moja inspiracja promieniowana na świat w obecnym czasie jest otrzymywana przez różne natury i różne 

umysły. Z powodu ich poprzednich mentalnych uwarunkowań inspiracja ta prowadzi każdą osobę inną 

ścieżką. Komunikat jaki jestem w stanie wprowadzić do ich świadomości będzie miał różne twarze. W 

niektórych przypadkach komunikat będzie bardzo zniekształcony przez odbiorcę, który jest fizycznie 

chłonny, ale posiada ortodoksyjny umysł , który przylgnął do ubitych religijnych ścieżek wczorajszych 

lat. Każdy komunikat będzie interpretowany zgodnie z wcześniejszymi wierzeniami. Każdy otrzymany 

komunikat, który może przeczyć akceptowanym wierzeniom będzie pośpiesznie odpychany z umysłu a 

jego autorstwo przypisywane będzie Szatanowi. Z tego powodu będzie możliwe tylko osiągnięcie 

umysłu, który jest otwarty i chętny do prawdy a nie tradycyjnego nauczania. Możecie być pewni jednak, 

że mój personalny komunikat będzie zawsze budził ludzi do palącej potrzeby odsunięcia się od 

restrykcyjnych i błędnych założeń  wszystkich dogmatów i zinstytucjonalizowanych religii. 

Komunikat będzie otwierał kanały świadomości, prowadzące do wzrostu duchowej wiedzy. 

Będzie prowadził ludzi do zawsze wyższych i wyższych wymiarów niebiańskiej myśli w opozycji 

do ziemskich i materialistycznych koncepcji. Będzie nadawał bardziej żywe docenianie 

prawdziwej natury waszego Źródła Istnienia i wszechświata w którym obecnie żyjecie. 

Prorokowałem, będąc na ziemi, że przyjdzie czas, kiedy wrócę  jako ‘błyski światła przez niebo od 

wschodu do zachodu ‘. To był graficzny opis sposobu w jaki obecnie pracuję. Być może, po poprzednich 

paragrafach zaakceptujecie  fakt, że ‘światło’ uderzyło na całym świecie w takiej formie, żeby dosięgnąć 

tych, którzy chętnie wierzą w mój powrót. Moja prawda zmierza do uniesienia i oświecenia umysłów 
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tych, którzy pragną obudzić ludzi z powodu wielu przyczyn biedy i przyszłej destrukcji planety. 

Niezliczone ‘stare dusze’ działają nieegoistycznie na setki różnych sposobów, aby złagodzić 

cierpienie ludzi w potrzebie, poświęcając całą swoją energię, czas i ziemski status, promowaniu 

miłości do natury, zwierząt i ich dobrego samopoczucia i ochrony oraz przyszłego zdrowego 

stanu samej planety. Mimo, iż te przepiękne dusze nie są świadome tego, żadna z tych spraw nie 

urasta z ziemskich ludzkich myśli, wyłącznie nastawionych na egoistyczne potrzeby, ale z 

wymiaru Świadomości Chrystusa, gdzie wszystkie żyjące istoty są widziane jako wyrażanie  

Miłości/Inteligencji Źródła Istnienia. 

W Liście tym chcę wyjaśnić jasno, że przyszedłem poprzez te słowa, aby asystować podatnym ludziom 

we wszystkich warstwach społecznych – od pracowników po Dyrektorów, od urzędników po 

Prezydentów, aby pracowali wyłącznie z punktu widzenia MIŁOŚCI. 

Są duchowo/naukowe materialistyczne powody, dlaczego jest absolutnie konieczne, że ludzie powinni 

poświęcić całe swoje mentalno/emocjonalne energie i odczucia, aby wnieść swoje działania i reakcje do 

perfekcyjnego zgrania i harmonii z bezwarunkową MIŁOŚCIĄ – BOSKĄ ŚWIADOMOŚCIĄ. 

Pozostanie w ogólnoświatowym stanie świadomości jaki istnieje w tej chwili jest jak pozostanie na 

prowadzącej stale w dół zjeżdżalni do niezliczonych chorób, nieszczęść, wstrząsów politycznych i 

głębokiego cierpienia. 

Mężczyźni i kobiety mogą żyć w dwóch wymiarach egzystencji w waszym świecie – albo wyłącznie na 

poziomie impulsów ego, które są siłami kontrolującymi pod i wewnątrz wszystkich codziennych 

fenomenów, które składają się na codzienne doświadczenie – albo – mentalnie/emocjonalnie gotowi 

wewnątrz Boskiej Świadomości, podczas gdy ich ciała żyją ciągle na płaszczyźnie ziemskiej. 

Owocami ego świadomości są niezgody, zakłócenia, wstrząsy klimatyczne i nienormalności, wojny, 

uzależnienia każdego rodzaju, bieda, choroby, morderstwa,  rozboje, kłamstwa, oszukiwanie, 

oczernianie, obmawianie, niskie nędzne myśli, zazdrosne myśli, złośliwe myśli, złe humory, osądzanie, 

krytykowanie, sarkazm, odrzucanie innych ludzi, itd. 

Te częstotliwości świadomości zawsze przynoszą w przyszłości ‘lustrzane odbicia’ okoliczności i 

odczuwalnych reakcji, które dają im życie – i są ciągłym powodem ‘wyżyn’ i ‘nizin’ spełniania oczekiwań i 

rozczarowań, wahających się pomiędzy szczęściem i niedolą. Ci, którzy poprzez modlitwę, medytację, 

samodyscyplinę i determinację potrafią wyczyścić swoją świadomość ego i podnieść ją poprzez 

zdeterminowanie i radość z zawsze bardziej szczerych pięknych myśli o innych i ogólnie całym świecie, 

stopniowo będą wznosić się w świadomości do wibracyjnych częstotliwości obszaru Boskiej 

Świadomości – Królestwa Niebieskiego, gdzie będą żyć wygodnie i łatwo w harmonii z 

Uniwersalnymi Prawami Egzystencji. 

Tacy ludzie zauważą, że bez względu na to jakie mogą być kłopoty i wrzawa w świecie wokół nich, są 

odżywiani, uzdrawiani, chronieni, zadbani i utrzymywani w perfekcyjnym spokoju umysłu – zakładając, 

że pozostają w duchowych częstotliwościach wibracji. 

Kiedy pozwolą sobie na ściągnięcie w dół do egoistycznych sporów i jakichś negatywnych ludzkich 

uwarunkowań, angażujących jakieś atrybuty ego, spokój nagle zniknie i odkryją, że zostali złapani przez 

częstotliwości wibracji świadomości, które są karmione przez podobne częstotliwości świadomości 

innych ludzi z ich otoczenia.  

Są jak muchy złapane w sieć pająka i następująca batalia o wyciągnięcie myśli z niższych wibracji 

świadomości może być wyczerpująca i bolesna. 
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W takich chwilach stała medytacja i modlitwa, pretekst do wzywania pomocy, siły i kierownictwa 

w osiąganiu ‘właściwych emocjonalnych postaw’ są jedynymi środkami, przy pomocy których 

duchowy podróżnik może odnaleźć drogę powrotną z chwytających niskich pól energetycznych 

do stanu harmonii z niebiańskimi częstotliwościami wibracji. 

Możecie myśleć, że powyższe jest zbyt trudne do zrozumienia i zbyteczne w waszym poszukiwaniu 

duchowego uniesienia. Przeciwnie, to zrozumienie natury waszej świadomości jest wysoce ważne. Jeśli 

zauważycie siebie, zniżającego się do niższych częstotliwości wibracji świadomości i doświadczycie 

konfliktu pomiędzy tym co ‘czujecie w danej chwili’ a tym co wiecie, że powinniście czuć albo 

chcielibyście czuć – doświadczycie więcej kontroli, jeśli zdacie sobie sprawę, że cierpicie, ponieważ 

pozwoliliście waszym normalnym częstotliwościom wibracyjnym świadomości  opaść. Sprecyzujcie 

powód i weźcie go do Boskiej Świadomości po rozwiązanie wewnętrznego konfliktu. W odpowiedzi na 

waszą modlitwę, skierowanie ku poprawnej postawie i potwierdzeniu wyjaśnienia problemu będzie wam 

dane szybko i na czas. 

 

Co więcej, gdy podniesiecie wasz poziom ‘częstotliwości świadomości’, odczujecie wewnętrzne 

wzmocnienie w duchu i sile życiowej – przeciwnie zdarzy się, kiedy znajdziecie się złapani w niskie 

wibracje świadomości albo przez osobiste obniżenie do niższych częstotliwości myśli albo przez bycie 

wciągniętym w nie emocjonalnie poprzez komunikację z negatywną albo egoistyczną osobowością. 

Kiedy to się stanie, doświadczycie ubytku energii. Ten ubytek energii ma skutek w wyczerpywaniu 

się fizycznej energii w komórkach waszego ciała. 

Dlatego, kiedy celowo rozpoczęliście duchową podróż, powinniście wyobrażać sobie, że jesteście 

podróżnikami w pociągu, zmierzającymi do wybranego celu. Jeśli, podczas podróży, wyskoczycie przez 

okno, oglądać zielone doliny albo ekscytujące miasta, oferujące wiele rodzajów przyjemności i 

zaczniecie przemierzać drogi i autostrady odległe bardzo od waszej drogi podróży, którą oryginalnie 

podjęliście, będzie wam bardzo trudno wznowić oryginalną podróż. Przede wszystkim musicie przejść 

przez wyczyszczenie niskich energii świadomości, które zaabsorbowaliście podczas waszej wycieczki w 

innych obszarach zainteresowania. Może to zająć dużo czasu i możecie być zmuszeni przejść przez 

inne bolesne doświadczenia, które umożliwią wam przejście przez konieczne wyczyszczenie waszej 

świadomości ponownie. Wszystko co robicie w życiu albo posuwa was duchowo do przodu albo w 

obszary świadomości szkodliwej dla waszych poszukiwań i długofalowej podróży ku wyższym poziomom 

duchowej świadomości. Nigdy nie uciekniecie od procesu świadomości ani od nieubłaganie pracujących 

Praw Egzystencji. Nie możecie zatrzymać swojego życia i zniknąć na chwilę, aby przeżyć mały romans, 

o którym myślicie, że nie ma znaczenia, bo nikt się nie dowie. Cokolwiek robicie jest akcją w 

świadomości i cokolwiek to jest – promujące wasz dobrobyt albo przeciwnie wyższe dobro – będzie 

miało reperkusje podobnej natury. 

Wszystko w waszym życiu odnosi się do jakichś innych działań w świadomości. Nic nie jest odizolowane 

od niczego. Ludzie myślą, że to co robią dzisiaj jest w komorze. Myślą, że ‘dzisiaj’ staje się wczoraj i jest 

przeszłością, nie może rodzić ich ‘dzisiaj’. Jednak – niestety dla nich – to się pojawi w ich 

doświadczeniach jako ‘czas zbiorów’ za sześć miesięcy, rok nawet dziesięć lat – kiedy energie 

świadomości przyciągną co jest potrzebne aby zamanifestować uwidocznienie tego. Ludzie dziwią się – 

dlaczego to przydarzyło się mnie? Dlaczego ja?  
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Musicie zrozumieć, że kiedy podjęliście się duchowej podróży,  skierowaliście stopy na ścieżkę, która 

podniesie waszą wibrację świadomości na wyższe poziomy. Niedbalstwo i niekonsekwencja wprowadzą 

was w stan huśtawki pomiędzy poziomami wibracyjnych częstotliwości. Ten czas niekonsekwencji jest 

brzemienny w emocjonalny ból. Kiedy się bujniecie, oryginalny pęd duchowej energii, który uprzednio 

podniósł waszą duchową wizję, umiera i na koniec narzekacie, że bardzo trudno jest wrócić do modlitwy 

i medytacji. Jest bardzo trudno uzyskać ponownie kontakt z Boską Świadomością, który mieliście 

wcześniej zanim odeszliście na jakąś przyjemną wycieczkę, która doprowadziła was do opuszczenia 

waszych częstotliwości świadomości. W ten sposób, przez poddanie się przytłaczającym impulsom, 

idziecie bardziej skalistą ścieżką. 

W tym samym czasie, impulsy w waszej świadomości wskazują, że pewne obszary waszej ludzkiej 

świadomości potrzebują oczyszczenia. Impulsy stają się koniecznym środkiem do nauczenia was kilku 

ważnych lekcji. Faktycznie, nikt nie może posuwać się w kierunku wąskiej ścieżki, prowadzącej do 

‘Królestwa Niebieskiego’ i pozostawać na niej bez rozbieżności i odchyleń, dopóki nie doświadczy 

całkowicie owoców  ukrytych impulsów. Poprzez pełne doświadczenie wszystkiego, co oferują, ludzie na 

koniec odnajdują jasne zrozumienie, że ulegli błędnym pokusom – nie wartym bólu i straszliwego 

wysiłku, związanego z powrotem na duchową ścieżkę. Tylko kiedy te głęboko zakorzenione impulsy 

zostaną cierpliwie zniesione a rezultaty wdrukowane w świadomość, celowy, mentalno emocjonalny 

wybór życia na wyższym duchowym poziomie, może zostać dokonany. Kiedy ta końcowa decyzja jest 

powzięta zdecydowanie i pozytywnie, uprzednie impulsy są usuwane ze świadomości. 

 

Jednak muszę wam powiedzieć, że kiedy uczynicie wybór życia na wyższym duchowym poziomie, nie 

koniecznie muszą skończyć się wasze problemy. W ignorancji co jest rzeczywiste a co fałszywe w 

wyższej duchowości, możecie zostać przyciągnięci do różnych kultów, które poprowadzą was dalej na 

manowce bez końca. 

 

Ja, Chrystus, przyszedłem poprzez te Listy pokazać wam jak wybrać najwyższe cele w waszej ludzkiej 

egzystencji i wasze prawdziwe miejsce docelowe ziemskiej podróży ‘pociągiem’. 

W waszych duchowych poszukiwaniach jesteście jak ludzie, którym prezentuje się wiele pięknych 

pokolorowanych broszur podróżniczych, uwydatniających przyjemności i luksusy różnych egzotycznych 

wakacyjnych kurortów, gdzie możecie wypocząć i odnowić siły. Jeden duchowy nauczyciel wabi 

podróżą, prowadzącą do specyficznych celów – rozwiązania kilku mentalno/emocjonalnych problemów, 

podczas gdy drugi oferuje inny cel i inną ścieżkę dojścia. Każdy z tych duchowych nauczycieli oferuje 

jakiegoś rodzaju złagodzenie ludzkiego bólu i cierpienia, którego oni sami doświadczyli w przeszłości i 

pokonali je. Każdy z nich na koniec znalazł ulgę na swój własny sposób. Nie ma wątpliwości, że 

wszyscy oni mają jakąś wartościową wiadomość jednego lub drugiego rodzaju do  podzielenia 

się z ludźmi, którzy są zdezorientowani przez problemy życiowe i nie wiedzą, jak zwrócić się po 

pomoc i pociechę w ich trudnej sytuacji. 

Jednak Ja przyszedłem do was z najwyższego punktu obserwacyjnego duchowej, uniwersalnej 

egzystencji poprzez umysł drobiazgowo oczyszczony i impregnowany duchowym życiem oraz 

dedykowany do pracy poniesienia tej wiadomości do ludzi, którzy są gotowi otrzymać ją. 
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Przyszedłem do was, pokazać wam, kim naprawdę jesteście w najgłębszych wnękach waszej 

indywidualności / i kim oraz czym możecie się stać. 

Co równie ważne, przyszedłem pokazać wam sposób, przy pomocy którego przejście od ludzkiej 

świadomości do wyższych obszarów duchowej świadomości może być osiągnięte. 

Kiedy byłem na ziemi, powiedziałem : ‘Ja jestem Prawdą 

       Drogą 

              i  Życiem’ 

I taki byłem - i jestem. 

W tych Listach daję wam   Prawdę. 

Pokazuję wam   Drogę 

Do osiągnięcia                   Obfitego Życia. 

 

Jest osłabieniem dla duszy potrzeba drugiego agenta jako duchowego ‘szczudła’, dlatego poleganie 

nawet na mnie musi być uznane za miarę tymczasową. Z tego powodu czynię wszelkie wysiłki przez 

mojego Rejestratora, aby umożliwić wam zdanie sobie sprawy, że wasze prawdziwe wsparcie, ostoja, 

‘ŹRÓDŁO ŻYCIA I ISTNIENIA’ jest czerpane bezpośrednio z wszechpotężnego wymiaru Uniwersalnej 

Świadomości w równowadze. 

 

Przyszedłem do WAS – was, którzy czytacie te Listy – pomóc WAM odnaleźć ŻYCIE bardziej obfite i 

jak to nazywałem, kiedy byłem na ziemi, Królestwo Niebieskie. 

Co to zdanie oznacza w ludzkiej terminologii? Co myślę, kiedy mówię ‘Życie bardziej obfite’? 

Jest łatwiej dla mnie opisać te znaczenia dla was w 2001 roku niż to było , żeby przeliterować to jasno, 

dla ludzi w AD. 1 roku, ale wiedziałem, że dla wielu ludzi, których wewnętrzna duchowa percepcja nie 

została jeszcze otwarta, to o czym mówię brzmi jak fantastyka. 

Dlatego – aby pomóc wam zrozumieć – muszę wam przypomnieć i poprosić o pełne zdanie sobie 

sprawy z tego – że nie jesteście ciałami posiadającymi świadomość – wy jesteście: 

‘Boską Świadomością zindywidualizowaną w odrębne ‘istnień świadomości’ i uczynioną 

widzialną na waszej ziemi przy pomocy cząstek elektrycznych przyciągniętych i przyłączonych 

razem w elementy, dające wam żywą formę zgodnie z fundamentalnym fizycznym wzorcem.’ 

 

Żeby zrozumieć Prawdę o Egzystencji i pochodzenie waszej fizyczności, musicie czynić codzienne 

wysiłki, aby pozbyć się ograniczonej ziemskiej percepcji, że ciało otrzymuje  swoje ‘istnienie’, jest 

poczęte i rozwijane całkowicie – i tylko – zgodnie z niezmiennymi fizycznymi/naukowymi prawami. 

 

W miejsce waszych starych ograniczonych ludzkich wierzeń, musicie czynić codzienne wysiłki, aby 

rozwinąć silne i czyste zdawanie sobie sprawy z tego, że wasza ‘personalna rzeczywistość’ – wasza 

dusza – jest zaczerpnięta bezpośrednio z Całkowitej Rzeczywistości – ŹRÓDŁA ISTNIENIA. 

Wasze fizyczne ciało również czerpie Życie z Całkowitej Rzeczywistości w momencie zapłodnienia, ale 

jest również hartowane poprzez inicjalny poziom ‘częstotliwości wibracyjnych świadomości’ w których 

wasze ciało zostało poczęte. Jest ona zawężana i zamykana nawet mocniej kiedy mijają lata, przez 

magnetyczne emocjonalne impulsy ‘przyłączania – odrzucania’, które kontrolują ludzką świadomość. 
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Co przez to rozumiem? 

To co zamierzam wam powiedzieć ma olbrzymie implikacje dla przyszłości rodzaju ludzkiego –  jeśli ci z 

was, którzy są w stanie to zrobić, uczynią wszelkie wysiłki, aby to zrozumieć. 

Faktycznie sposób w jaki odbieracie te Listy wyznaczy kierunek waszego przyszłego życia. To znaczy 

dla was różnicę pomiędzy pozostaniem zatrzymanym w waszych obecnych parametrach częstotliwości 

wibracyjnych świadomości albo stopniowym przesuwaniem się do przodu do wyższych poziomów 

świadomości i tworzenie dzieci, które będą odnosić korzyści z doświadczania wiedzy, którą zaraz wam 

dam. 

Kiedy byłem na ziemi używałem często powtarzanego – ale nierozumianego – zdania: 

‘Co jest zrodzone z ciała jest ciałem – a co z ducha – duchem.’ 

Miałem na myśli, że niektórzy ludzie mają naturalne duchowe możliwości powrotu do oryginalnej 

częstotliwości duchowo – emocjonalnej świadomości w której zostali poczęci – i, w późniejszych 

latach, mogą odrodzić się – biorąc nową duchowo mentalną świadomość w takiej samej 

duchowej częstotliwości wibracji zapłodnienia i żyć, rozwijać się i pracować z niej. 

Oryginalna częstotliwość duchowo – emocjonalnej świadomości zapłodnienia stanie się 

platformą dla duchowej podróży dziecka. 

Tym poczętym jedynie z ‘pragnień pożądliwości cielesnej’ trudno jest dostrzec jakąś ‘prawdę’ 

spoza świadczenia ich uszu, oczu, dotyku i węchu.  

Jeśli wątpicie w powyższe, przerwijcie i pomyślcie o niezmiennej zasadzie egzystencji: 

CAŁE STWORZENIE jest ŚWIADOMOŚCIĄ uczynioną widzialną. 

Każda żywa istota myśli i działa tylko z poziomu duchowej albo  

inaczej ego – świadomości, w której rezyduje. 

Zanim zapłodnienie ma miejsce, sperma jest wypełniona całkowitą świadomością mężczyzny, 

przyszłego ojca a jajeczko jest wypełnione całkowitą świadomością kobiety, przyszłej matki. 

Podczas stosunku płciowego, zachodzą zmiany w mentalnej/emocjonalnej świadomości mężczyzny i 

kobiety. Mogą oni odczuwać pogłębienie miłości, opieki i siłę napędową do wyrażenia ich tęsknoty za 

większym zbliżeniem i harmonią ducha – jest to prawdziwa duchowa/fizyczna unia. Alternatywnie, jeśli 

ich pragnienie unii z drugim zmienia się w zawsze mocniejsze pożądanie samozadowolenia – staje się 

to działaniem ego – zbierającym jedynie reakcje ego. Jednakże, niezależnie od stanu świadomości 

partycypujących w akcie unii, ich świadomość pragnienia osiągnięcia końcowego orgazmu dąży i kieruje 

fizycznymi organami, poruszającymi się rytmicznie, produkując psychiczną/fizyczną energię do 

osiągnięcia szczytu w pobliżu delirium i rozkoszy, wybuchającą w eksplozji chwilowej ekstazy i 

chwalebnego spełnienia – a potem następuje uwolnienie i stopniowe opadanie z powrotem w ludzką 

świadomość. 

W kulminacyjnym momencie delirium/rozkoszy ludzka świadomość unosi się, dotykając Boskiej Siły 

Życia, która zapala spermę w mężczyźnie i jajeczko w kobiecie. Zapłodnienie może nie mieć miejsca i 

zarówno sperma jak i jajeczko wracają do normalnej fizycznej świadomości. 

Kiedy jednak zapłodnienie ma miejsce, sperma penetruje jajeczko i łączą się w najwyższych wibracjach 

Boskiego Życia, w duchowej i fizycznej fuzji. W połączonej świadomości unoszą się do ich własnej 

chwili równowagi i radości, aby stać się jednym zarówno z Samym Boskim Życiem jak i z ludzką 

świadomością ojca/matki. 
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Ta chwila ‘unii świadomości’ ma miejsce w bardzo wysokim wymiarze Boskiej Świadomości Życia i 

jest chwilą niewyobrażalnej radości, ponieważ dwa elementy męski i żeński są znowu połączone, 

zjednoczone i wymieszane w równowadze stania się jednym w celu utworzenia dziecka. Ta chwila unii 

jest rekonstrukcją powrotu osoby do chwały i niewypowiedzianej ekstazy Boskiej Świadomości w 

Uniwersalnej Równowadze. 

Kiedy stosunek płciowy jest wywołany przez czystą, płynącą z głębi serca miłość pomiędzy 

kobietą i mężczyzną, zjednoczona ludzka świadomość unosi się, podczas stosunku na wyższe i 

wyższe poziomy ‘wibracyjnych częstotliwości świadomości’ aż zostają oni złapani w wibracyjne 

częstotliwości – świadomości Boskiej Inteligencji/Miłości. Takie dziecko, poczęte w takich 

okolicznościach, jest zrodzone z ducha. 

Kochankowie wiedzą kiedy naprawdę się kochają i idą ku sobie w czystej czułości i miłości, ponieważ 

taki stosunek jest chwilą unii umysłu, emocji i ciała i pozostaje w ich świadomości potem, czyniąc 

trudnym dla nich wzajemne oderwanie się. Są świadomi transcendentnego piękna, odnowy 

emocjonalnej miłości zamiast nasycenia oraz obejmującej wszystko harmonii. Tacy mężczyzna i kobieta 

są połączeni przez Boską Świadomość. 

 

Niestety ich personalna EGO-ŚWIADOMOŚĆ może na koniec skazić miłość jaką czuli dla siebie i 

stopniowo zamienić ją, zostawiając ich odosobnionych i samotnych, smutnych i emocjonalnie/fizycznie 

osłabionych. Dziwiących się dlaczego taki piękny, egzaltowany stan miłości zawsze słabnie i umiera. 

 

Listy te mogą być środkiem dla nich do przełamania siły napędowej ego i ponownego odkrycia ich 

poprzedniej miłości nawet na wyższym i bardziej duchowym poziomie. W takim przypadku kobieta i 

mężczyzna staną się bardziej całością niż kiedykolwiek przedtem. To może albo nie przynieść im razem 

nowe  seksualne przyciąganie, przekraczające wszystko inne, zależnie od stanu ich świadomości – czy 

przekroczyła ona pragnienie fizycznej fuzji. 

Fizyczna unia powzięta w każdym innym emocjonalnym przypadku prowadzi do warunków ‘ciało 

wchodzi w ciało’ i jest tylko przyjęciem i oddaniem ziemskich – najczęściej negatywnych – częstotliwości 

wibracyjnych, tworzących potomstwo o podobnych upodobaniach takiej unii. Nawet jeśli dziecko nie jest 

poczęte, taki stosunek płciowy jest szkodliwy dla obu partnerów, ponieważ zachodzi wymiana i 

absorpcja wzajemnych ‘energii świadomości’ w ciało, które, jeśli są one negatywne – wrogie albo 

krytykujące – mogą niszczyć wzajemnie ciała. Pamiętajcie, że ‘energia świadomości’ jest 

skomponowana z ‘Inteligencji Ojca’ i elektro  – magnetyzmu  ‘Miłości Matki’. 

Wymiana energii pomiędzy seksualnymi partnerami jest taką samą energią, z której 

mentalne/elektryczne i emocjonalne/magnetyczne pola ciał są uformowane. Wszystko jest 

świadomością. Dlatego, kiedy energie świadomości w ciele płyną a mentalna/emocjonalna 

postawa i myśli się wymieniają i absorbują, każde z was wpływa na 

mentalne/emocjonalne/fizyczne uwarunkowanie partnera. 

 

Stosunek, będący zdrowym i dającym życie, powinien być podejmowany z płynącej z serca 

miłości, gdzie dobro kochanka jest ważniejsze niż dobro nasze. 
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Nigdy nie powinien być używany do uzdrowienia  emocjonalnych rys czy ran. 

Stosunek płciowy może być radosnym aktem podjętym po zaistnieniu różnic w opinii czy gniewie, kiedy 

szczere przebaczenie ma miejsce i pełna  odbudowa – i odnowiona wzajemna miłość – ale nigdy dla 

przykrycia zranień i efektów fałszywych odczuć emocjonalnego uczucia drugiego partnera. 

Bez wątpienie taki stosunek płciowy da partnerom tymczasowe odczucie dobrego samopoczucia i 

przejściowej dobrej woli, ponieważ ich energie świadomości zostaną podniesione do wyższych 

częstotliwości wibracyjnych – ale to jest  

TYLKO TYMCZASOWA ULGA DLA ICH PERSONALNYCH ŚWIADOMOŚCI. 

Kiedy partnerzy idą ku sobie ciągle nosząc ukrytą urazę albo krytyczne oczerniające myśli o drugim, te 

negatywne formy świadomości są transmitowane do elektro-magnetycznych pól partnera i tworzą 

odczucie wewnętrznego niepokoju, z którego partner nie zdaje sobie w pełni sprawy. Niemniej jednak 

związek stopniowo eroduje bez pełnej wiedzy partnerów, że to się dzieje. To jest powód tego, 

dlaczego fizyczna atrakcja pomiędzy partnerami maleje i umiera. Jest burzona przez ukryte 

negatywne krytyczne myśli i odczucia, które pomału wpływają głęboko na obie strony  na 

każdym poziomie ich życia. 

Kiedy ich częstotliwości wibracji opadają, odnajdują się wciągniętymi w myśli i uczucia, które uprzednio 

kierowały ich do niezgody z innymi ludźmi i w konsekwencji problemy będą występować w powtarzalny 

sposób dzień po dniu. Kiedy ludzie używają seksu jako panaceum – ten staje się frustracją i postępuje 

rozczarowanie, prowadzące do utraty respektu i wzajemnej miłości. 

Dlatego istotne jest dla ludzi zdanie sobie sprawy z tego, że walki i kłótnie wyrastają z ich ukrytych sił 

napędowych ego-świadomości, które przejmują kontrolę nad ich miłosnymi uczuciami – i siły napędowe 

ego muszą być uzdrowione zanim pary osiągną nowy poziom wzajemnego zrozumienia, rozwagi i 

zgodnej miłości dla siebie. 

Nie tylko to, ale uwarunkowanie świadomości każdego partnera ostatecznie ma wpływ na ich 

środowisko, warunki życia i sukces albo jego brak w codziennym życiu. To również wpływa na dzieci, 

tworząc rodziny wzajemnej kooperacji i zdrowych mentalno/emocjonalnych wzorców – albo rodziny 

dysfunkcyjne, gdzie żaden członek nie cieszy się prawdziwą sympatią i akceptacją innego. 

 

Możecie twierdzić, że pełne sukcesów albo dysfunkcyjne warunki rodzinne wywodzą się na 

wprost z ich wrodzonych charakterów i sposobu w jaki wykonują swoje codzienne role. To jest 

absolutnie prawda, że życie rodziny jest produktem charakterów i działań, ale chcę, abyście 

wzięli pod uwagę dysfunkcyjną rodzinę, która rozpada się, związek partnerski i seksualne 

współżycie kończy się, partnerzy odchodzą od siebie – i zaczynają całkowicie nowe życie, 

ponieważ udało im się wyplątać z niezdrowej i krytycznej świadomości, jaką absorbowali 

podczas aktu seksualnego. Jeśli są wystarczająco silni, aby to zrobić, każdy partner odkrywa 

‘nowe ja’, buduje nowe otoczenie i idzie w kierunku nowych sukcesów. 

Jednakże, ci partnerzy, którzy  żyją we wzajemnej miłości, zważając razem na potrzeby drugiego, 

dając i biorąc po równo, oferując emocjonalne wspomaganie, kiedy potrzeba lub miłosną radę ( 

nie doradzanie ), kiedy trzeba, zauważą, że rodzina jest sklejona razem poprzez absorbowanie 

wzajemne dynamicznych energii świadomości. 
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W świetle poprzednich paragrafów możecie teraz rozumieć, że przed stosunkiem płciowym nie powinno 

nigdy być poczucia krzywdy, ukrytej wrogości, pogardy, oczerniania. Każde takie uczucie musi być w 

pełni rozwiązane zanim seks jest wznawiany. W związku, gdzie dyskusje i wolność wypowiedzi jest 

akceptowana jako normalna, każdy partner powinien opierać się aktowi seksualnej miłości, dopóki 

mocna wewnętrzna siła odpowiedzialnej miłości nie zostanie zbudowana i świadomość obu partnerów 

będzie w stanie czystej równowagi.  

A jeśli chodzi o gwałt – jest to najbardziej ohydny akt wobec drugiej osoby i pociągnie dla siebie 

swoją własną nagrodę w jakimś czasie w przyszłości. Wychodzi z wyjątkowo zniekształconej i 

wypaczonej ego-świadomości. Częstotliwości wibracji świadomości takich ludzi są tak niskie i 

ciężkie, że są osobowościowo destrukcyjne.  

W dawnych czasach, społeczeństwo było w sposób ciągły uczone i wygłaszano mu kazania. W 

zachodnich krajach Dziesięć Przykazań było poprawnie prezentowane jako prawdziwa podstawa 

cywilizowanej i uczłowieczonej kultury, uczyło samokontroli i było łatwe do zaakceptowania przez 

wszystkie religie na świecie. 

Dzisiaj, wraz ze wzmacnianiem ego-świadomości z powodu wpływu przemysłu rozrywkowego i mediów, 

kontrolę ma pożądliwość ego. 

Musicie również zrozumieć – i zaakceptować – że energie świadomości są tak rzeczywistymi i 

aktywnymi energiami jak energia cieplna czy fal głosowych. Tak, jak fale dźwiękowe penetrują pewne 

substancje, tak energie świadomości jednej osoby infekują jak wirusy energie świadomości innego 

umysłu swoimi własnymi brutalnymi tendencjami. Energie te nie muszą być wyrażane dokładnie w ten 

sam sposób jak robi to gwałciciel, ale pozostańcie pewni, że transmitowane energie świadomości czynią 

implanty nowej idei lub nowego uczucia w niewinnym uczestniku. Wasi naukowcy nie są jeszcze gotowi 

uwierzyć w telepatię, ale telepatia jest życiowym faktem pomimo, iż głucha aktywność świadomościowa 

może być tak bardzo skierowana na ja, że nierozpoznawalna jako nowy impuls, mający swoje 

pochodzenie w umyśle kogoś innego. 

Nie powiem nic więcej w tym temacie, z wyjątkiem ostrzeżenia dla tych na wysokich stanowiskach w 

kościołach, prawie i rządzie, którzy zawiedli w swojej odpowiedzialności wobec ludzi w tych krytycznych 

czasach. Na koniec dostrzegą ogrom braku osiągnięć moralnych w podejmowaniu codziennych 

obowiązków. Będą odczuwali odcisk życia tych, którzy zostali  poszkodowani i zniszczeni z powodu ich 

moralnych zaniedbań, odbijający się na ich własnym życiu. KAŻDE działanie ma swoją podobną reperkusję. 

 

Być może zdacie sobie teraz sprawę dlaczego obecny trend seksualny w świecie powoduje 

wszędzie najstraszliwsze warunki. 

 

Dla was, abyście zrozumieli o czym mówię, postaram się ZWIZUALIZOWAĆ i UŚWIADOMIĆ, że 

Naturą Boskiej Świadomości w Uniwersalnej Równowadze jest nieograniczona Moc, ponieważ 

równowaga – harmonia urasta z równego ograniczenia uniwersalnych impulsów: 

męskich i żeńskich, 

  inteligencji i miłości. 

    woli doświadczanie i woli pozostawania w zgodzie, 

       tęsknoty za byciem aktywnym i tęsknoty za powstrzymaniem i utrzymaniem status quo, 

w celu sformowania więzów i stabilności. 
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Te podstawowe IMPULSY Istnienia, jak wyjaśniałem w Liście 4, są ‘Rzeczywistością’, która dała 

życie, formę, kształt, istnienie wszystkim widzialnym rzeczom i istotom. 

Wymiar ten jest stanem piękna, radości, harmonii, entuzjastycznej ekstazy, pietyzmu, inteligencji, 

miłości. To jest wszystko co ziemia może demonstrować – ale na skalę poza waszymi 

nawet najdalszymi koncepcjami. 

Spróbujcie wziąć do swojej świadomości znaczenie dwóch poprzednich paragrafów. Zrozumienie i 

uczynienie tego znaczenia osobiście własnym, zmieni całą waszą perspektywę Boskiego pochodzenia i 

egzystencji jako takiej. W tych paragrafach bezpośrednio powyżej opisałem wam - naturę i esencję 

ŻYCIA – które rozpoczyna się w spermie i jajeczku, kiedy łączą się, dając życie dziecku. 

To jest wasza prawda, wasza rzeczywistość, wasza dusza, psychika, wasz najgłębszy stan 

istnienia. 

Instynktownie jesteście świadomi tego. Dziecko jest wcieleniem radości. Radość jaką wyraża, 

rozwijając swoją świadomość  związków i otoczenia, przychodzi z głębokiej pomyślności  

Boskiego ŻYCIA, Które powoduje wzrost dziecka komórka po komórce, według genetycznych 

instrukcji w jego obecną formę. 

 

Jaka jest różnica pomiędzy duszą i psychiką? Mam teraz zamiar wyjaśnić różnicę, nad którą wasi 

ziemscy psycholodzy mogą dyskutować, niemniej jednak jest to prawda.  Dusza jest ‘Boskim 

Płomieniem’ – metafora używana dla opisu esencji Boskiego Życia, które jest czerpane do 

indywidualnego istnienia w momencie zapłodnienia. SIŁA  ŻYCIA przyjmuje personalną formę i uwalnia 

energię ‘elektrycznej siły działania’ i magnetyczne impulsy ‘ przyłączania – odrzucania’, aby rozpocząć 

zawiłą pracę nad konstruowaniem ciała.  

Dlatego macie u rdzenia waszego istnienia, 

waszą duszę – Boską Rzeczywistość 

jest to     Boska Inteligencja/Boska Miłość, 

która jest silnym Boskim Impulsem, aby tworzyć, rosnąć, odżywiać, wychowywać, chronić, 

spełniać każdą potrzebę, w systemie doskonałego prawa i porządku. 

To jest Rzeczywistość, która jest waszą duszą. 

Dlatego, kiedy przełamiecie impulsy ego i zaprosicie DUSZĘ do dominowania w waszych 

myślach i uczuciach, będziecie kierowani ku wyrażaniu wszystkich Boskich Impulsów opisanych 

powyżej. Będziecie opanowani przez pragnienie promowania tylko najwyższego dobra dla 

wszystkich żyjących stworzeń i całego wszechświata. Staniecie się prawdziwym posłańcem 

Boskiej Świadomości, wyrażającym wszystkie jej cechy Istnienia. 

 

Do czasu ponownego połączenia się duszy z Boską Świadomością,  psychika zajmuje najciemniejsze 

wgłębienia waszej ludzkiej świadomości i czerpie swoją świadomość z waszej duszy. To jest ukryty 

instynkt wewnątrz was, który odróżnia dobro od zła. 

 

Ego  jest również formowane w momencie zapłodnienia. 

Podczas rozwoju dziecka, ego zaczyna czuć siebie. To jest podstawa waszej ludzkiej osobowości, która 

daje wam indywidualność. To jest energia waszej ludzkiej świadomości.  
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Czyni was innym i unikalnym od każdej innej osoby. 

W celu utrzymania waszej indywidualności, ego musi chronić was przed zewnętrznym atakiem każdego 

rodzaju i musi dać wam to, czego potrzebujecie, aby pomóc wam prosperować, bujnie się rozwijać, 

rosnąć i być szczęśliwym. 

Jest Bosko zarządzone i nie może być traktowane z pogardą. Ego konstytuuje ‘bardzo ważne’ i bardzo 

potrzebne jądro świadomości tworzenia, rozwoju i wzrostu. 

 

Ego jest wyłącznie zarządzane przez elektryczny prąd aktywności świadomości – impuls ‘idź - idź’ 

widoczny we wszystkich żywych stworzeniach, nawet w roślinach, które odwracają się i wystawiają 

swoje listowie tak, aby łapać słońce w najlepszy z możliwych sposobów. To jest ruch poczęty w 

elektrycznym polu ‘idź - idź’ i w emocjonalnym polu ‘pragnienia przyłączania’ w świadomości rośliny, 

umożliwiający jej wzrost i radość z ciepła słońca. Ego w każdej żywej rzeczy jest siedliskiem ‘ziemskiej 

świadomości’ tylko. W żaden sposób nie jest podobne w kształcie czy formie do Boskiej 

Rzeczywistości, która konstytuuje duszę. Siła napędowa ego, siła, która jest skierowana wyłącznie na 

otrzymanie tego co chce, aby uczynić indywidualną istotę szczęśliwą i ochronić ją przed atakiem dla 

zabezpieczenia przeżycia, depcze inne istnienia czy gatunki dla osiągnięcia swoich celów, przynależy 

tylko do ziemskiego wymiaru. Ta siła ego jest aktywna w każdej żywej istocie od najmniejszej ameby po 

najpotężniejszego króla. 

Możecie nazywać Siłę Napędowa Ego Protektorem albo Dyktatorem żyjącego Wszechświata. 

W tym miejscu wielu ludzi w waszym świecie czuje konfuzję, kiedy rozważa możliwość istnienia 

‘Boga’. Przyglądają się oni działaniu przeróżnych gatunków, kierowanych ego-świadomością, 

jeden pożerający drugi dla zdobycia pożywienia i ludzie ci decydują, że takie ‘barbarzyństwo’ 

musi być pracą stwórcy. 

Jak więc taki stwórca może być ‘Bogiem Miłości’? 

To jest jedno z nieporozumień i wierzeń, które chciałbym wymieść. Moim celem jest, aby wszyscy 

ludzi zdali sobie sprawę, że : cały wszechświat ma, w swoim zasadniczym rdzeniu i fundamencie we 

wszystkich rzeczach, Siłę Boskiego Życia, która inspiruje i oddycha poprzez całe stworzenie. Jest Ona 

ukrytą, ale silną Równowagą, z której wszystkie rzeczy powzięły istnienie, formę i kształt. 

To ‘przestrzeń naukowców’, w której   przeprowadzany jest ‘Ruch i Przyłączanie Elektrycznych 

Cząsteczek’. 

To  jest niemożliwa do spenetrowania i na zawsze nieznana ‘ podstawa egzystencji’ i również ukryte 

Źródło wszystkich substancji  wszystkich rzeczy we wszechświecie. 

 

Ego jest narzędziem Boskiego Tworzenia dla wyprodukowania indywidualności z JEDNOŚCI JEGO 

WŁASNEGO ISTNIENIA. 

 

To co mam zamiar właśnie powiedzieć będzie gorąco dyskutowane przez waszych naukowców – 

niemniej jednak zwracam się do dusz tych ‘ziemskich’ istnień, których intelekt jest wystarczająco 

rozwinięty, aby po debacie zadecydować o kierunku działań – z nawet tylko częściowym zrozumieniem – 

odpowiedzieć intuicyjnie i inteligentnie na to, co dzieje się w otoczeniu. Te istoty we wszystkich bardziej 

zaawansowanych gatunkach są pewnego rodzaju geniuszami. Nie osądzajcie wewnętrznego rozwoju 

jakiegokolwiek gatunku, ludzi czy innych gatunków, poprzez ich zewnętrzne ciała. Wszystkie żyjące 

istoty są zindywidualizowane z tego samego Boskiego Życia.  
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Niektóre psychiki, poprzez swoje wzrastająco uduchowione mentalno/emocjonalne pola, są zdolne do 

bacznego przyglądania się poprzez świadomość ego i rozpoczęcia sąsiedzkich, opiekuńczych działań, 

które mogą być kontynuowane tylko dzięki podszeptom duszy zaczerpniętej z Boskiej Rzeczywistości. 

Dlatego, największy respekt i uwaga powinny być przyznane wszystkim żyjącym istotom. 

Kiedy gatunki ewoluowały do punktu sformułowania jasnych idei i myśli i ubrały je w dźwięk i słowa – a 

duchowy rozwój psychiki może penetrować świadomość ego – psychika zaczyna pytać: 

‘Czy to wszystko co jest w życiu? Jaki jest cel naszego życia?’ Itd. 

Kiedy to się dzieje, dusza zaczyna naciskać na psychikę z pilną potrzebą dotarcia do Źródła Istnienia, 

które wie instynktownie, że na pewno istnieje i jest jej prawdziwym domem i miejscem odpoczynku. 

Ukryte, ale ciągle trwające pragnienie duszy, aby połączyć się z powrotem ze Źródłem Istnienia teraz 

może być odczuwane przez psychikę. 

Jeśli są ludzie, którzy nigdy nie osiągnęli tego witalnego punktu rozwoju w swoim  życiu, to dlatego, że 

ich mentalno/emocjonalne procesy ego są tak mocno nastawione na ćwiczenie inteligencji i rozumu, że 

kiedy inni ludzie zadają pytania w rodzaju: ‘Jak zaczęło się życie? Czy Bóg istnieje? Jak taki przepiękny 

wszechświat został zaprojektowany i utworzony?’, ego nie-poszukiwacza i nie-wierzącego jest świadome 

tylko swojej własnej wszechmocy i obala twierdzenia, że jest jakiś wyższy wymiar, z którego ziemia 

mogła przyjąć swoja formę. Argumentują z dala od głosu duszy, docierającej poprzez psychikę, a 

każdym argumentem grzebią siebie bardziej pewnie w percepcji materialnego i widzialnego świata, który 

reprezentuje ich jedyne bezpieczeństwo. 

Dlatego dusza pozostaje uwięziona w mentalno/emocjonalnych elektryczno/magnetycznych łańcuchach 

ego i ludzki umysł trwa w przekonaniu, że nie ma duszy – że ziemski wymiar egzystencji i fizyczne siły 

życia są jedyną realnością. 

Jeśli takie ludzkie umysły są nastawione na odrzucanie jakichkolwiek inspirujących podszeptów 

psychiki/duszy, ciało cierpi drobne dolegliwości, związki są nienaturalne a życie generalnie jest 

stresujące; choroby mogą następować. 

Tak jest, ponieważ taka osoba czerpie tylko ograniczony zasób energii, pobierany z jedzenia, jakie 

wkłada do swoich ust. Energia płynie z fizycznych procesów a nie ze Źródła całego Życia. 

Kiedy pobieracie waszą energię inicjalnie z Boskiej Rzeczywistości i To daje wam życie, również pobieracie 

waszą energię fizyczną z jedzenia i procesów trawiennych, które wytwarzają enzymy, aby rozłożyć jedzenie 

na użyteczne formy, którymi żywią się fizyczne komórki waszego ciała i mózgu. To jest życie ciała. 

Wielu ludzi żyje i umiera czerpiąc wyłącznie energię pobieraną z fizycznych procesów. 

Typ i ilość energii pobieranej z fizycznych procesów jest pod wpływem mentalno/elektrycznych i 

emocjonalno/magnetycznych pól żyjącej jednostki. 

Te elektryczne i magnetyczne pola, otaczające każdą żywą istotę od ameby po słonia i człowieka, są 

radiacjami personalnej Siły Życia z duszy, łączonymi z radiacjami personalnej ‘świadomości-wiedzy’ 

mentalno/elektrycznej aktywności ‘idź – idź’ jednostki oraz jej emocjonalno/magnetycznych impulsów 

‘przyłączania – odrzucania’. Te elektryczno/magnetyczne pola są głęboko pod wpływem wszystkich 

myśli i uczuć, które przechodzą przez umysł i emocje jednostki. Z kolei te ‘pola’ głęboko wpływają na 

fizyczne procesy samego ciała. Podnoszą albo opuszczają poziom zdrowia ciała zgodnie ze stanem 

personalnej świadomości – czy jest ona w harmonii z radiacjami Siły Życia Boskiej Inteligencji/Miłości  

czy w konflikcie z nimi z powodu samolubnych sił napędowych ego. 
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Nieszczęśliwa jednostka słabnie i umiera. Szczęśliwa jednostka bujnie się rozwija. To 

podstawowy fakt egzystencji. W końcowej fazie każda żyjąca jednostka odżywia się zgodnie ze 

swoim wewnętrznym stanem ukontentowania albo frustracji. 

Możecie oglądać prawdę o tym zdaniu w fizycznym i świadomościowym rozwoju dziecka.  

Zadowolone szczęśliwe dziecko kwitnie, śmieje się łatwo, jest wypełnione radością. Kontakt z kochającą 

matką podnosi dobre samopoczucie dziecka. Kochające, ukontentowane radiacje płynące od matki do 

dziecka karmią radiacje jego małej świadomości i z kolei budują siłę w jego drobnym ciele. 

W miarę jak dziecko rozwija się, jego rozwijająca się osobowość zaczyna ‘kolorować’ radiacje jego 

duszy jasną albo ciemną siłą świadomości, która albo wzmacnia zdrowie dziecka albo uszczupla je. 

Osoba z silnym poczuciem psychiki może zobaczyć jak elektro-magnetyczne pola stają się przyćmione, 

kiedy człowiek albo zwierzę umniejsza swoją energię pola mimo, iż w danej chwili ani człowiek ani 

zwierzę nie jest fizycznie chore. Może upłynąć dzień albo dwa zanim ciało samo zacznie manifestować 

uszczuplenie energii świadomości w jakiejś formie wyczerpania albo choroby. 

Macie na ziemi ludzi, którzy rozwinęli wyposażenie, pozwalające zapisywać ten fenomen i w 

nadchodzących latach będzie to uznana metoda diagnozowania i traktowania nadchodzących 

dolegliwości. Co więcej, jak technologia duchowo – naukowej wiedzy rozwinie się, dokładny 

mentalno/emocjonalny stan odpowiedzialny za fizyczne wyczerpanie będzie odkrywany pod 

hipnozą i zapisywany elektronicznie w postaci częstotliwości wibracji ekranów. Potem nastąpi 

badanie elektroniczne, pokazujące częstotliwości wibracji różnych części ciała na podobnych 

ekranach. Proces ten włączy zmiany kolorów, ponieważ każdy wzorzec świadomości jest po 

pierwsze manifestowany  i w częstotliwości wibracji i w kolorze. Poprzez porównanie 

mentalno/emocjonalnych częstotliwości wibracji z częstotliwościami wibracji części ciała, organ 

pozbawiony energii – razem z mentalno/emocjonalnym powodem będzie wskazany. 

Psychiatrzy nie będą dłużej sięgać po przeszłe eksperymenty, próby, szufladkowanie, 

produkowanie osądów co do prawdopodobnego pochodzenia przyczyn 

mentalnych/emocjonalnych/fizycznych zaburzeń i dostarczanie w ten sposób ludzkich 

racjonalizacji do ich zwalczania. 

Prawda o duchowym stanie ‘wewnętrznego człowieka’ będzie jasno odkrywana i położy pewne 

podstawy dla koniecznych duchowych instrukcji  i medytacyjnej, mentalnej pracy, jaka będzie 

musiała być wykonana, aby umożliwić mu powrót do zdrowia, witalności, nowych perspektyw i 

celów – i pogłębiającej się zdolności do bezwarunkowej miłości. 

 

Naturalnie proszki nie będą dłużej używane do podniesienia radiacji świadomości chorego, ponieważ 

uszczuplenie Boskiego Życia – energii duszy jest odpowiedzialne za chorobę, On albo ona będzie 

uczona jak rozważnie, systematycznie podnosić częstotliwości wibracji chorobowego obszaru ciała i jak 

radzić sobie z personalnymi okolicznościami powodującymi psychologiczny dyskomfort i uszczuplenie 

energii duszy. 

Pacjent będzie również mocno asystowany przez napływ Boskiej energii z rąk tych, którzy są 

prawdziwymi kanałami czystego duchowego życia. Razem z procedurami powrotu witalności, nową 

percepcją i kontrolą sił napędowych ego, stan fizyczny będzie szybko poprawiony  - w kilka dni jeśli nie 

od razu. 
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Jednakże, czytając te Listy, możecie zacząć myśleć jak wpłynąć na  wasze własne uzdrawianie. 

Najważniejsze w waszym postępowaniu muszą być te instrukcje, odnoszące się do Boskiej 

Rzeczywistości, dającej siłę egzystencji  i właściwy sposób na dostrojenie się do Tego i zaczerpnięcie 

Boskiego Życia do procesu uzdrawiania. 

Kiedy zaczynacie czerpać Życie od Boskiej Rzeczywistości poprzez wasze duchowe poszukiwania, 

zadawanie pytań, medytacje, czytanie i modlitwy, zaczynacie również otwierać waszą psychikę z 

zamknięcia w ziemskim marzeniu ego-świadomości; czerpiecie do waszego umysłu i emocji naturę 

Samej Boskiej Rzeczywistości. Wszystko co przechodzi przez wasz umysł i emocje jest przekazywane 

do elektro-magnetycznych pól, które was otaczają. To wspiera waszą siłę. Kiedy wasze elektro-

magnetyczne pola są energetyzowane przez moc, czerpaną przez was z Boskiej Rzeczywistości, moc 

ta jest przekazywana z powrotem do waszego fizycznego ciała i każdy organ staje się nawet bardziej 

zdrowy a jakiekolwiek dysfunkcje są stopniowo czyszczone. Dobrze jest, abyście pamiętali o tych 

procesach w fizyczno/elektro-magnetycznych polach, ponieważ wiedza ta będzie zarówno inspirować 

jak i zachęcać do waszych codziennych medytacji i dostrajania z Boską Rzeczywistością. 

Jeśli wasze szczere poszukiwania i medytacje kierowane są ku PRAWDZIE ISTNIENIA a nie do jakichś 

ziemskich form albo wierzeń religijnych czy do powierzchownej, fałszywej ‘duchowości’ albo jakichś 

materialnych obiektów, co do których wierzycie, że posiadają ‘moc’, zauważycie, że stopniowo wasza 

własna natura będzie się zmieniać i zaczniecie zdawać sobie sprawę z istnienia innych i ich potrzeb jak 

nigdy dotąd. Staniecie się bardziej empatyczni, rozumiejący, opiekuńczy, współczujący i delikatni. 

Faktycznie cechy Boskiego Życia duszy zaczynają teraz kontrolować wasze naturalne impulsy ego, 

dążące do satysfakcji i samoobrony. 

 

Chciałbym przestrzec was, że wejdziecie teraz w nowe i trudne czasy – erę konfliktu pomiędzy siłami 

napędowymi ego, które zwykle naciskają na spełnienie ich ‘chciejstw’,  być może kosztem innych ludzi, a 

psychiką-duszą, która zaczyna zdawać sobie sprawę , że ‘miłość jest prawem’ i prawa innych ludzi 

muszą być zrównoważone z prawami ja – ego. Kiedy psychika absorbuje więcej i więcej duszy – 

Boskiej Rzeczywistości do świadomości, stara siła napędowa ego zaczyna zwalniać swój uścisk i 

wewnętrzny codzienny konflikt staje się bardziej intensywny. 

Psychika-dusza, pracując teraz poprzez umysł i serce, odkrywa równowagę potrzeb innych ludzi w 

porównaniu z poprawnością swoich własnych potrzeb i staje się to ciążącą i nużącą, niekończącą się 

walką kwestionowania siebie i samo-osądów. Kiedy psychika osiągnie ten punkt percepcji, oznacz to, że 

ściąganie ludzkiej świadomości jest do tego stopnia wyrąbane, iż dusza zbliża się teraz i staje się 

ponownie zjednoczona z Boską Rzeczywistością. 

Dusza potwierdza poprzez środki psychiki, że kocha BOSKĄ MIŁOŚĆ, która jest Boską 

Rzeczywistością, bardziej niż wszystko co ziemskie i pragnie być w pełni zjednoczona ze swoim 

ŹRÓDŁEM ISTNIENIA. 

 

Psychika na koniec podporządkowuje siły napędowe ego Boskiej Rzeczywistości i prosi o 

możliwość poddania ‘ego’ – przejściu przez śmierć osobowości. To staje się , kiedy ludzie 

prawdziwie osiągają wierzchołek ich duchowego życia i zwykle potrzebują duchowego mistrza do 

przeprowadzenia ich przez to.  
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Ta ‘śmierć osobowości’   nigdy nie powinna być podejmowana jako środek do osiągnięcia 

większej duchowej wnikliwości. To jest bardzo niebezpieczne i nie zakończy się sukcesem w 

osiągnięciu lepszego duchowego czy ziemskiego życia. Będzie wielce destrukcyjne dla psychiki i 

ego zanim nadejdzie właściwy czas. 

Utrudni cały proces rozwoju duszy – psychiki – ego - fizyczności. 

Nikt nie powinien się zabawiać taką myślą w celu bycia bardziej zaawansowanym w duchowej 

percepcji i prawdzie. Taki akt ‘siły-woli’ będzie ‘samoniszczący’, ponieważ będzie całkowicie 

zrodzony przez siłę napędową ego, w celu bycia ważniejszym duchowo. 

Kiedy to doświadczenie ego-mistrzostwa ma miejsce we właściwym czasie – we właściwy sposób – 

dusza, poprzez środki psychiczne jest uwolniona w tak wielkim stopniu, że obcuje bezpośrednio z 

Boską Rzeczywistością, ponieważ ciągła paplanina ‘ego-świadomości’ jest wyciszona. Wciąganie 

przez ziemski świat nie jest już najważniejsze.  Nakierowane na siebie ambicje znikają; pragnienia 

osobistego posiadania rozpuszczają się. 

Spokój opanowuje umysł. Dusza, mówiąca teraz jasno poprzez psychikę, pragnie podnosić, żywić, 

przyczyniać się do wzrostu innych dusz, uczyć, unosić, kształtować ze zrozumieniem i czułością, bez 

żadnego pragnienia rekompensaty samo wynoszenia.  

W miarę jak dusza zbliży się do zawsze bliższego kontaktu i zestrojenia z Boską Rzeczywistością, jej 

jedynym ziemskim celem jest traktowanie sąsiadów czy innych ludzi z takim samym rodzajem troski i 

uwagi, jakiej potrzebuje dla siebie, aby rozkwitać i być zadowoloną. Dawanie staje się tak łatwe jak 

oddychanie – na koniec przywilejem staje się praca dla i z innymi ludźmi w celu osiągania ich 

najwyższego dobra. To jest Boska Miłość  w akcji.  

Jednak w Boskiej Rzeczywistości nie ma sentymentów. 

Intencją ukrytą za indywidualizacją było umożliwienie Samej Boskiej Rzeczywistości doświadczyć Jej 

własnej Natury tworzenia, radości i osobistego spełnienia. 

Dlatego, kiedy byłem na ziemi, narysowałem linię pomiędzy dawaniem i otrzymywanie całkiem jasno, 

mówiąc: 

‘Czyńcie dla innych to, co byście chcieli, żeby oni dla was czynili’. Zdanie to było kochającym 

ostrzeżeniem,  że co zasiejesz to będziesz zbierał. Była to również wskazówka do tego, jak się 

zachowywać. Jeśli czynicie dla innych to, co chcielibyście, żeby oni czynili dla was, wtedy możecie być 

pewni, że działacie tylko z punktu widzenia miłości. Jeśli inni ludzie nie chcą tego, co chcielibyście robić 

dla siebie – wtedy żyjecie poprzez próby i błędy; podejmujecie pozytywne kroki ku wypełnieniu aktu 

prawdziwej miłości i jeśli jest to odrzucane, dajecie sobie możliwość znalezienia tego, co będzie bardziej 

doceniane w przyszłości. W ten sposób dokonujecie rozwoju aktu miłości. Powiedziałem również: 

‘Kochajcie swoich sąsiadów tak, jak kochacie siebie’. To znaczyło, że powinniście baczyć na komfort 

sąsiadów jak uważacie na swój własny. 

To również znaczy, że cokolwiek życzycie innym ludziom, bylibyście szczęśliwi, gdyby oni wam 

życzyli w podobny sposób. 

To znaczy, że musicie myśleć o innych, co, byście byli szczęśliwi, gdyby oni o was myśleli! 

Znaczy to, że wasza cała świadomość powinna być skierowana na opiekę, uważanie na innych, 

bez względu na to, co mogą oni robić bolesnego wobec siebie. Wszyscy ludzie żyją w dżungli 

ludzkich pragnień, celów, słabości, rozczarowań, gniewu i frustracji. Z tej rozdartej wojną 

świadomości idzie wiele słabych i źle ocenianych reakcji i akcji.  
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Dlatego dojrzyjcie słabości, przebaczcie nieuprzejmości i pozwólcie im wrócić do nicości, z której 

przyszły. Jedyna PRAWDA i RZECZYWISTOŚĆ w waszym życiu to Inteligencja/Miłość Boskiej 

Świadomości. Trzymajcie się mocno tego urzeczywistnienia przez cały czas. 

 

Żeby znaleźć Królestwo Niebieskie, w którym dusza jest w harmonii z Boską Rzeczywistością,  

musi przyjść czas w waszym rozwoju, kiedy nie będziecie chcieli być wciąganymi do ziemskiej percepcji 

i świadomości ludzi wobec siebie. Będziecie pragnąć całkowitego wycofania i skupienia się na 

rozszerzeniu waszego własnego kontaktu z Boską Świadomością na innych. 

Strzeżcie się, abyście nie zmuszali innych do waszej duchowej drogi, bez względu na to czy są czy nie, 

na duchowej ścieżce. 

W tym samym czasie musicie zachować swoją własną pogodę ducha, nie pozwalając innym wykorzystywać 

waszej dobrej natury. Musicie jasno nakreślić waszą linię dobra i zła – zapobiec wkroczeniu egoizmu innych 

do waszej prywatności, co może prawdopodobnie zniszczyć wasz spokój umysłu. 

Zapewnienie tego nie wymaga odnowienia dominacji waszej ego-świadomości. Możecie strzec waszej 

prywatności w spokoju. Dano wam inteligencję do osiągnięcia tego koniecznego celu z najwyższym 

stopniem MIŁOŚCI. Pamiętajcie, że duchowy gmach wibracji świadomości, skonstruowany na bazie 

waszego kontaktu z Boską Rzeczywistością i wasz codzienny sposób myślenia, odczuwania i 

życia powinien być święty i musicie zadbać o to, aby ponownie nie być złapanym przez niższe 

wibracje myśli i reakcji innych. 

 

Cały czas wasz najwyższy cel na ziemi to promowanie najwyższego ziemskiego i duchowego 

DOBRA każdej żywej istoty – ludzi i pomniejszych istot. Nie poprzez obniżanie do wibracyjnego 

poziomu tych w potrzebie, ale poprzez osiąganie i oferowanie mądrości, która zawiodła was do 

sanktuarium – waszej świętości w umyśle, emocjach i warunkach życia – jeśli jest ochota do 

słuchania i akceptowania. W przeciwnym przypadku zachowajcie milczenie. 

Sympatia i współczucie powinny być oddzielone. Empatia będzie ściągać was w dół i wplątywać wasze 

wibracje duchowej świadomości w poziomy wibracyjne ludzi. To prawdopodobnie utworzy konflikty, które 

szczerze zamierzaliście tylko podnieść i uzdrowić. Unikajcie tego, ponieważ uszczupli to  waszą energię 

i udaremni wasze duchowe cele. 

Czysta MIŁOŚĆ dotyczy wyłącznie wznoszenia i duchowego postępu, uzdrawiania i osiągania 

‘Królestwa Niebieskiego’. 

Boska MIŁOŚĆ jest ciepłym współczującym uczuciem – naładowanym głównie tęsknotą za 

umożliwieniem temu kogo kocha: wzrostu, tworzenia, bycia żywionym i żywienia innych, bycia 

uzdrowionym i uzdrawiania innych, edukacji i edukowania innych, ochrony i chronienia innych, 

spełnienia jego potrzeb i spełniania potrzeb innych, wszystko w ramach jasnego systemu prawa i 

porządku. 

To jest BOSKA MIŁOŚĆ/PRAWO w akcji. 

 

Kiedy wasz najwyższy cel stanie się Boskim Celem w akcji, ego, jądro waszej indywidualności, będzie 

teraz kontrolowane przez waszą duszę. Siła napędowa ego stanie się waszym prawdziwym obrońcą i  

protektorem waszego personalnego komfortu – ale teraz pracując całkowicie w harmonii z dyrektywami 

waszej duszy, która czerpie swoją naturę z Boskiej Rzeczywistości. 
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Powtarzam – nie ma sentymentów w Boskiej Rzeczywistości, nie ma usuwania żadnych granic, 

zapewniających prawo i porządek, dla spełnienia wymagań egoisty ani słabości ‘dawania’ i 

otrzymywania przy oporze innych. 

 

Cały czas należy pamiętać, że WSZYSCY LUDZIE powinni szanować się nawzajem. Muszą szanować 

prawo innych do prywatności, bezpieczeństwa, spokoju umysłu i harmonii. Jeśli urastają różnice, można 

radzić sobie z nimi we wzajemnym poszanowaniu. Im bardziej będziecie duchowo rozwinięci, tym 

bardziej będziecie szanować najwyższe i najniższe warstwy społeczne, według tego, że są oni równi – 

‘nie w obliczu Boga’ jak ludzie zwykli to mówić, ale w waszej własnej uduchowionej percepcji 

fundamentalnej równości dusz we wszystkich istotach.  

Szanowanie i BOSKA MIŁOŚĆ stanowią całość. Prawdziwa MIŁOŚĆ  darzy najwyższym szacunkiem 

ukochanego. 

Tam gdzie jest szanowanie pomiędzy dwojgiem ludzi, często prowadzi to do najwyższej formy miłości. 

 

Jeśli trudno zaakceptować wam ten List, pamiętajcie, że ludzki umysł jest ograniczony w swoim 

rozumieniu wymiarów poza ziemską płaszczyzną. Nie pozwólcie rozsądkowi ego powstrzymać 

was w podróży duszy. 

 

W moim następnym Liście rozwinę temat BOSKIEJ MIŁOŚCI  i powiększę opis samo-miłości ego, 

pokazując wam dokładnie jak magnetyczne emocje kontrolują obecnie wasze myśli, uczucia i życie. 

Będę podkreślał kroki, poprzez które mogą one zostać pokonane i na koniec rozpuszczone w waszej 

świadomości. 

Moim celem jest poprowadzenie was wzdłuż ścieżki samo-odkrywania i duchowego doskonalenia, 

żebyście mogli wejść bezzwłocznie w Światło nie tylko, kiedy przejdziecie do następnego wymiaru 

egzystencji, ale również podczas przebywania na ziemi. 

W tej chwili prowadzicie mroczną, ciążącą egzystencję zamiast świadomego życia i wejścia do ‘Boskiej 

Świadomości’ i pozwolenia JEJ przenikać i rozradować wasze myślenie i życiowe doświadczenia. 

 

Wiedzcie, że moja Chrystusowa Świadomość jest z wami zawsze i możecie mieć natychmiastowy 

dostęp do mnie, kiedy wezwiecie mnie. Niech to będzie dla was komfortem – ale nie kulą. Jestem 

waszą bramą do waszego własnego oświecenia i waszego własnego samodzielnego wzniesienia 

się do Chrystusowej Świadomości.


