Pilna wiadomość od Chrystusa
CHRYSTUS mówi:
„Przychodzę poprzez umysł mojego Rejestratora, ponieważ jest coś PILNEGO, co muszę wam
powiedzieć!
Kochajcie swoich wrogów; przebaczcie tym, którzy was wykorzystali, módlcie się za tych, którzy
źle o was mówią, . a jeśli nie potraficie czynić tego waszą własną mocą, szukajcie każdej
możliwej sposobności wykonania tego z mocą ducha – Boskiej Świadomości.
MÓDLCIE SIĘ i MEDYTUJCIE i proście o pomoc. Będzie wam dane, jeśli będziecie uparci.
Jeśli ego upiera się, zmuszając wasze myśli znowu do zjadliwości i gniewu i podnosząc
wszystkie rodzaje argumentacji, dlaczego powinniście piętnować kogoś, kto głęboko was zranił,
nawet fizycznie, rozpoczynajcie medytację, wielokrotnie, szukając wglądu i ulgi w waszym
dylemacie, prosząc o usunięcie z was tych powtarzających się kłopotliwych i mściwych myśli.
NIE zadowalajcie Boga,
jak byliście uczeni w kościołach,
ale, aby chronić się przed biczem waszych złych myśli, które rykoszetują w waszym życiu,
rodząc gwałtowne przewroty i dalsze awantury i spory.
PONIEWAŻ – jakąkolwiek moc przyłożycie do urażonych myśli, moc wyśle bezpośredni
elektryczny strumień świadomości do osoby, która was zraniła – I ten strumień świadomości
wróci, znajdując swoją drogę z powrotem do was w odpowiednim momencie, jak bumerang.
Musicie wiedzieć, że każde pole elektryczne tworzy podobne pole magnetyczne – oba pracują
zawsze razem – i dlatego CO WYCHODZI NA KONIEC WRACA.
Jest to prawo naukowe egzystencji, ale oto czego nauka jeszcze nie przyznała:
Siła elektryczna dostarcza energii umysłowi; jest to impuls świadomości ‘Wyruszaj’ w umyśle.
Siła elektryczna jest aspektem świadomości.
Magnetyzm o dwóch twarzach zasila ludzkie i zwierzęce emocje – ‘przyciąga’ i ‘odpycha’. Jest
impulsem ludzkiej miłości i impulsem nienawiści.
Magnetyzm jest doświadczany przez żyjącą istotę jako emocja – uczucie.
Opisałem tę Prawdę w pełni w moich Listach 5 i 6.
Nie tylko to, naukowa wiedza medyczna odkryła ( co rozumiałem bardzo dobrze w Palestynie,
2000 lat temu), że wszystkie myśli, przyjmujące formę w waszym mózgu, schodzą do waszej
przysadki mózgowej poprzez podwzgórze i negatywność oraz emocjonalna trauma (niskie
wibracje), którą zawierają jest przekazywana do waszych organów i całego ciała, powodując
wyczerpywanie energii i na koniec chorobę.
Jest to fenomen, produkujący psychosomatyczne dolegliwości, potwierdzony przez świat
medyczny.

Kiedy byłem w Palestynie 2000 lat temu, mówiłem Żydom, nie martwcie się piciem z nieumytych
naczyń, ale zwracajcie uwagę i dbajcie o to, co wychodzi z waszych ust. Przetłumaczyłem to,
co jest zapisane w ewangeliach Nowego Testamentu na słowa, które rzeczywiście mówiłem do
Żydów – którzy nie mieli pojęcia, co próbuję im powiedzieć. I smutne, że rożne kościoły
‘Chrześcijańskie’ są nieświadome tego do dzisiaj.
Jakże mogłyby rozumieć – nie mają oświecenia jakie otrzymałem na Pustyni, które rozświetliło
mój umysł i odbiło w nim duchową wiedzę o pochodzeniu tworzenia i praw egzystencji.
Jednak WY, którzy żyjecie dzisiaj na świecie, mieliście niezliczonych nauczycieli,
przychodzących na ziemię, wyjaśniających naukowe fakty a także mistyków, którzy prowadzili
was do metafizycznej, duchowej prawdy, przygotowując was na moje Listy, które zawierają
Prawdę najwyższą ze wszystkich – o prawdziwej Naturze waszego Źródła Pochodzenia, które
nazywacie Bogiem i Uniwersalne Prawa Egzystencji.
Chcę teraz, abyście pomyśleli o prawdziwie strasznej i oburzającej pracy, jaką pewni ludzie
zainicjowali w waszym świecie – na przekór tym wszystkim Nauczycielom aspektów Prawdy.
Trwający w Iraku przelew krwi jest przypadkiem, który powinien zmusić was wszystkich do
głębokiego myślenia o prawdopodobnym bumerangu z takiej destrukcyjnej akcji.
Chcę, abyście pomyśleli o tej sytuacji z duchowego punktu widzenia, który nie potępia, ale widzi
‘prawdę’, tkwiącą w myślach i działaniach zaangażowanych w tę sytuację.
Oto macie człowieka, Saddama Husseina, który był zdeterminowany do objęcia władzy w Iraku i
przyniesienia pokoju i dostatku swoim ludziom. Niezaangażowany w prawdziwą duchowość,
używał najbardziej surowych i brutalnych metod do kontrolowania narodu. Do uciszenia tych
ludzi, którzy stwarzali mu problemy. Luzie ci używali przemocy w powstaniu przeciwko niemu a
on wylał przemoc z powrotem na nich. To był despotyczny Dyktator i sekta ludzi takiego
samego mentalnego i moralnego poziomu – ich duchowe wibracje, mimo ich modlitw i
zewnętrznych widowisk religijnych, były tak ciemne i gęste oraz niskie, jak to tylko możliwe do
osiągnięcia w waszym świecie dzisiaj. Hussein i ci ludzie bez zasad zasłużyli na siebie.
Irakijczycy tolerowali go, niektórzy nawet podziwiali go i oklaskiwali, ponieważ utrzymywał pokój
w zmiennym narodzie i dawał im szansę na życie tak spokojne, jak pozwalała na to ich
wewnętrzna agresywna natura.
Sprzeciwił się USA, ROZZŁOŚCIŁ ICH LIDERÓW i, równie zarządzani przez ego Liderzy,
zdecydowali ukarać Saddama Husseina przez nałożenie sankcji. Później, impuls humanitarny
pobudził inaugurację systemu ‘Ropa za Jedzenie’, który pomagał głodnym ludziom w Iraku i
umożliwiał Ameryce dostęp do ropy, której potrzebowali. Jednak ta miara była poważnym
ciosem w dumę Husseina i nie zaspokoiła narodu, pozbawionego ogólnego luksusu i
codziennych dóbr, którymi cieszyli się jego sąsiedzi.
Chcę, abyście wy, ludzie tego świata pomyśleli empatycznie o niewyobrażalnej ilości urazy,
nienawiści, udręki przyniesionej przez tę akcję narodowi, mocnemu swoim Płodnym
Bogactwem, uzbrojeniem, wytrenowanymi żołnierzami, marynarzami i lotnikami.
Chcę, abyście zrozumieli, że takie NARODOWE EMOCJE stają się ‘żyjącą siłą’ destrukcji
olbrzymiej proporcji.
Jest pewne, że NIKT prawdziwie na torze DROGI CHRYSTUSA – MOJEJ DROGI –
kiedykolwiek nie naśladowałby takiego sadystycznego kursu. Napotykając na problem do

czynienia z Saddamem Husseinem, taki lider, oświecony duchowymi i naukowymi Prawami
Egzystencji, zwołałby sesję oświeconych ludzi, aby medytować i prosić o radę.
Moja rada byłaby zwołać spotkanie z Saddamem Husseinem i wskazać tragedie, które na
koniec nastąpią po impasie pomiędzy obu krajami. Oświecony Lider, zamiast ‘panowania nad’
Husseinem i straszenia go wojną, poprosiłby jego i jego doradców o sporządzenie dokumentu,
porozumienia, na mocy którego oba kraje mogłyby żyć w przyjaźni i które promowałoby rozwój
i krajowy program wzbogacenia w obu państwach.
Taki oświecony Lider przeczytałby tę Iracką propozycję wprowadzenia pokoju i harmonii,
dyskutowałby o niej spokojnie ze szczerym życzeniem ustanowienia dobrobytu dla wszystkich.
Mógłby zwołać swoich oświeconych ludzi w celu medytowania i uzyskania poprawek, KTÓRE
OTRZYMANO PODCZAS MEDYTACJI.
W ten sposób ludzie pod władaniem Husseina uwalniani by byli stopniowo spod władania
tyrana, Saddam sam widziałby korzyści, płynące z pokojowego podejścia zamiast agresywnego
i Kraje Arabskie były by pod wrażeniem sukcesu przedsięwzięcia. Spowodowałoby to, że
Muzułmanie przemyśleliby na nowo swoją obecną interpretację Koranu.
Jednak jaka jest zatwierdzona i powszechnie akceptowana DROGA ŚWIATOWA ?
Czego ‘Ludzki Duch’ – Ludzkie Ego dokonało dzisiaj?
Rozważcie czy może być jakakolwiek korzyść z zachowania nakreślonego poniżej?
Pokojowy naród, spokojni ludzie , pozbawieni wcześniej swoich handlowych możliwości z
innymi narodami, zostali zbombardowani w nocy. Ich budynki, budowane z wielkim wysiłkiem i
dużymi wydatkami pieniężnymi, oferujące różne usługi ludziom, zostały zburzone.
Noc po nocy, niewinni ludzie poddani byli horrorowi bomb, pytając siebie - ‘ Gdzie one
spadną? Kogo trafią? Czy odnajdą nas w gruzach? Czy stracimy członka rodziny? Czy wszyscy
zostaniemy zabici?
Czym ci ludzie zasłużyli na takie straszliwe doświadczenie, ustępując i próbując żyć tak
szczęśliwie jak mogli, pod rządami tyrana, którego nienawidziło USA?
Przedtem, w USA, inny okrutny fanatyk nakazał realizację planów zniszczenia bliźniaczych
wież Trade Centre w Nowym Jorku. Wielki krzyk furii, gniewu, rewanżu powstał wśród ludzi
Ameryki. Utracili wielu ludzi - bliskich – w tym zniszczeniu. Każdego roku, odbywają się posługi
Chrześcijańskich kościołów, upamiętniające śmierć i wiele łez jest wylewanych w powodzi żalu
po nich.
Pomyślcie przez chwilę: ‘Chrześcijańskie Posługi’ – czy jest jakakolwiek mowa o przebaczeniu
tym, którzy byli instrumentami tej katastrofy?
Czy są łzy wylewane przez Amerykanów za niewinnych, którzy zginęli pod gradem bomb,
zrzucanych noc po nocy z nie innego powodu, tylko jadowitej nienawiści Husseina? Czy
podtrzymują posługę dla zmarłych Irakijczyków? Czy chociaż rozważają, że zamordowali
niewinnych – którzy nie mieli żadnej ochrony przeciwko straszliwej broni USA i nie krzywdzili ich
nigdy?
Rozważcie wagę emocjonalnej niedoli rozpętanej przez nieznośne i aroganckie zniszczenia
dokonane przez inny kraj – zniszczenia, które dały przyzwolenie wszystkim walczącym grupom
rebeliantów, które Hussein trzymał w pogotowiu. Rozpętano najbardziej okrutny sposób

zabijania innych – bombowe zamachy samobójcze. Za każdym razem kiedy taka bomba
wybucha – zabijając osoby postronne, Amerykanie, którzy obsługują wojnę przeciwko Irakowi,
powinni zdać sobie sprawę, że to ich wsparcie czyni możliwymi takie samobójcze zamachy
bombowe.
Rozważcie tylko rozpętanie gigantycznych, niebywałych emocjonalnych wibracji horroru,
nienawiści, rewanżu i odwetu, które teraz kierowane są na Amerykę.
Jak Amerykanie myślą, że ta ‘Energia Nienawiści’ będzie się objawiać przeciwko nim?
Ponieważ będzie objawiać się jako śmierć i zniszczenie. To jest prawo egzystencji. Nawet
kościoły ‘Chrześcijańskie’ żądają wierzenia w to prawo.
Tam gdzie nie ma PRZEBACZENIA, jest odpłata w formie Przyczyny i Skutku.
PRZEBACZENIE, całkowite i totalne oraz MIŁOŚĆ, rozprasza furiackie energie nienawiści. Bez
przebaczenia nabierają rozmachu od trwającej urazy oponenta.
Czytajcie artykuł ‘Pęknięcia waszej planety’ i pytajcie siebie, jak ten straszliwy ładunek
nienawiści objawi się. Kto w Ameryce będzie – WCZEŚNIEJ CZY PÓŹNIEJ – celem?
Dlatego mówię wam jasno: w waszym domu, w waszej społeczności, w waszym mieście, w
waszym Stanie, w waszym kraju – PRZEBACZCIE temu, kto zranił was w jakikolwiek sposób –
mały czy duży. Niech te słowa rozdzwonią się w waszym kraju w jakikolwiek sposób, który
macie.
I jeśli nie potraficie łatwo przebaczyć, ponieważ wasze ego wam nie pozwala – wtedy zanieście
wasze rany i gniew do Boskiej Świadomości (którą nazywałem ‘Ojcem’, będąc w Palestynie) i
proście o Jej napływ Kierowanej Duchowo Mocy, aby delikatnie rozluźnić i usunąć ciężar z
waszych umysłów.
Czy wasze religie wam to mówią? Nie, nie mówiły tego, kiedy byłem w Palestynie i nie mówią
teraz.
W rzeczywistości ci, którzy zajmują najwyższe pozycje w najsilniejszych narodach i powodują
najstraszliwsze zniszczenia w świecie są przyjmowani z pompą i ceremonią, uśmiechami i
uściskiem dłoni przez liderów różnych ‘Chrześcijańskich’ religii. Ślepota ściska dłonie i daje
błogosławieństwo ślepocie.
W celu usłyszenia PRAWDY – MUSICIE PRZYJŚĆ BEZPOŚREDNIO DO MNIE. Jestem
prawdziwie żywy i uniwersalny w istnieniu; PRZYCHODŹCIE a ja przyjmę wasze wezwanie i
odpowiem z miłością na nie.
Miejcie odwagę dołączyć do DROGI CHRYSTUSA i naśladować naukę, jaką przyniosłem
światu w moich Listach. One pokażą wam jak pozostać w harmonii i zgodzie z PRAWAMI
EGZYSTENCJI.
Pomogą wam wejść w harmonię z samym wszechświatem. A wszystkie rzeczy wtedy będą
pracowały w kierunku waszego największego dobra, szczęścia i ochrony.”

