Pęknięcie waszej planety
Przyszedłem teraz mówić nie piękne pasaże duchowego zachęcania, pobudzające duchową
tęsknotę, ale dotrzeć do waszego codziennego życia w waszym własnym kolokwialnym języku,
żeby rzucić ŚWIATŁO na to, co ludzie czynią codziennie sobie – swoim ciałom, życiu, relacjom i
generalnie planecie.
To są wasze myśli – prowadzące do słów – prowadzące do czynów, którymi jestem szczególnie
zaniepokojony w tym czasie.
Ludzie wszystkich ras i kultur – słuchajcie mnie!
Większość myślących ludzi zdaje sobie sprawę, że cała wasza naukowa technologia i szeroko
zakrojona industrializacja zabija powoli waszą planetę.
Wy to rozpoznajecie.
Jednak kiedy obudzicie się na jeszcze bardziej niezwykle ważne i przekonujące zdawanie sobie
sprawy, że myśli waszego ego, słowa, działania są równie destrukcyjne dla waszej planety,
ponieważ są formami energii świadomości – a formy energii świadomości są precyzyjnie tym, z
czego wasz świat jest tworzony – formy energii świadomości.
Wasz cały świat jest niczym więcej tylko gigantyczną formą energii świadomości,
skomponowaną z miliardów indywidualnych form świadomości, powstałych i bazujących na
Próżni Uniwersalnej Świadomości, którą nazywacie ‘Bogiem’, a która to gigantyczna forma
ewoluowała z oczywistej nicości do jej obecnego stanu poprzez proces waszych własnych
życzeń i pragnień.
Dlatego musicie spróbować zrozumieć, że kiedy codziennie nalewacie świadomości ego za
pośrednictwem waszych myśli, słów i czynów do waszego świata, wysyłacie formy
świadomości, które są całkowicie sprzeczne z Prawami UNIWERALNEJ ŚWAIDOMOŚCI.
Pomagacie miliardom innych, podobnie myślących ludzi tworzyć destrukcyjną siłę w
bezpośrednim konflikcie z waszym ŹRÓDŁEM ISTNIENIA, UNIWERSALNĄ ŚWIADOMOŚCIĄ,
która umacnia i podtrzymuje całą egzystencję.
Nieuniknione pęknięcia waszej planety mają miejsce a ludzie doświadczają cyklonów, trzęsień
ziemi, powodzi i burz śnieżnych – które WSZYSTKIE są fizyczną manifestacją łamania
UNIWERSALNEGO PRAWA, które jest UNIWERSALNĄ MIŁOŚCIĄ, rządzącą waszym
światem.
Czy to oznacza, że miłość ‘boga’ została wycofana ze świata?
Nie! Nie ma takiej rzeczy jak ‘kara boska’ – ponieważ taki zindywidualizowany ‘po ludzku
myślący’ bóg nie istnieje. To jest mit, który powinien być wymazany z ludzkich głów.
Lecz wasza planeta i wy sami zostaliście zindywidualizowani z UNIWERSALNEJ
ŚWIADOMOŚCI, która SAMA jest Prawem, które stale powtarzałem, będąc na ziemi – PRAWO
WIARY w dobro i zło. PRAWO PRZEKONANIA.
W cokolwiek naprawdę wierzycie – dobre, złe lub obojętne ukaże się ostatecznie w waszym
życiu.

Dlatego uważajcie i używajcie wiedzy z tej witryny internetowej, aby uwolnić się od najbardziej
destrukcyjnej świadomości tego świata – świadomości ego.
Nie pomoże wam chodzenie do kościoła. Niedzielny kult was nie uwolni.
Waszą jedyną nadzieją na otrząśnięcie się z ego i destrukcyjnej świadomości świata jest
podążanie DROGĄ CHRYSTUSA.
Droga Chrystusa jest DROGĄ, którą ja osobiście podążałem i według niej żyłem po pełnym
oświeceniu na pustyni – oświeceniu, które umożliwiło mi powrót do Nazaretu i rozpoczęcie
nowego życia, charakteryzującego się uzdrawianiem, nauczaniem i kontrolą pierwiastków.
Ponieważ moje nauczanie było w bezpośredniej opozycji do Żydowskiego nauczania o zemście
i mściwym Jehowie, na koniec zostałem ukrzyżowany. Każde inne wyjaśnienie mojego
ukrzyżowania jest nieautentyczne i całkowicie nieprawdziwe.
Przed moimi sześcioma tygodniami na pustyni w Palestynie byłem bezczynnym leniuchem. Po
oświeceniu byłem jedynym posiadaczem sekretów tworzenia i kreatywności.
Moje oświecenie jest w pełni wyjaśnione w Liście 1 a moja pełna transcendentna percepcja
prawdy o egzystencji jako takiej jest przedstawiona w moich Listach.
Są one oferowane za darmo tym wszystkim, którzy mają wolę i odwagę IŚĆ moją DROGĄ
CHRYSTUSA, prowadzącą ostatecznie do oświecenie, wolności od ego i wejścia do Królestwa
Niebieskiego.
Oświecenie może przyjść na wiele sposobów – może przyjść jako oszałamiające przeżycie
umysłowe, które natychmiast transformuje waszą percepcję waszego ŹRÓDŁA ISTNIENIA i
wasze poprzednie intelektualne rozumienie świata. Prawdziwe oświecenie jest napływem
Boskiej Świadomości do waszej ludzkiej świadomości, którego nigdy nie stracicie i który na
stałe transformuje wasze nastawienie do waszego Stwórcy i generalnie waszego życia.
Albo – poprzez uporczywe studiowanie moich listów, małe chwile nadzwyczajnego wglądu,
krótki czas oświetlenia snopami ŚWIATŁA wejdą do waszego umysłu, który przeorientuje
wasze wewnętrzne widzenie – albo wyczyści soczewki, przez które oglądacie świat i oceniacie
zasadność wszystkich jego ocen i wierzeń.
Stopniowo, porzucicie iluzje, które poprzednio zaślepiały was i odnajdziecie siebie,
uzyskujących panowanie nad umysłem i działaniami, prowadzące do pełni waszego
indywidualnego istnienia.
Podążanie DROGĄ CHRYSTUSA – jak to określone jest w moich LISTACH – jest trwałą pracą,
prowadząca bezpośrednio do wolności od niepokoju i pragnień.
Podczas ich czytania znajdziecie w nich zarówno moją Obecność jak i moją Miłość.

