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Prawdziwe Królestwo NIEBIESKIE na ziemi.
„Chciałbym, żebyście mogli zobaczyć i doświadczyć świata, jaki rzeczywiście mógłby być dla
was. Żyjący świat, całe stworzenie brzmiące razem z wami. Wasz świat został utworzony przez
MIŁOŚĆ, zaprojektowany przez MIŁOŚĆ, aby spełnić osobiste potrzeby każdej pojedynczej
żywej istoty, w co jest zaangażowany przez miliony lat egzystencji. Jeśli tylko moglibyście stać
się świadomi tej wspaniałej radości i promiennej MIŁOŚCI, kiedy spacerujecie po waszym
ogrodzie albo idziecie przez wieś.
Jeśli tylko moglibyście wejść w świadomość okazałego drzewa, jak stoi proste i wysokie,
rozkładając swoje gałęzie dla ptaków, aby mogły na nich lądować i robić swoje gniazda. Jeśli
tylko moglibyście wejść w świadomość ptaka, kiedy znajduje najlepsze miejsce na gniazdo,
doświadczyć jego przyjemności i poczuć jego miłość do drzewa, które dostarcza mu domu i
cienia.
Wszędzie jest obopólna miłość, przepływająca pomiędzy żywymi rzeczami, roślinami,
insektami, ptakami, zwierzętami, rybami a ich środowiskiem. Tylko drapieżniki umieściły siebie
na zewnątrz tej świadomości miłości.
Zbadajcie oczy drapieżników, jedno i drugie, i porównajcie ich dziką intensywność z oczami
pozbawionych przemocy zjadaczy ziół i trawy – tam zobaczycie okrucieństwo jednych i spokój
drugich.
Jak powiedziałem, kiedy żyłem na waszej ziemi.
‘Oczy są lampą duszy’ i z czego nie zdajecie sobie sprawy, wszystkie oczy promieniują na świat
wewnętrzną jakością istnienia. Promieniują wewnętrzną świadomość, która błogosławi to, co
widzi – albo kurczy to swoim własnym złym humorem.
Kiedy żyjecie całkowicie w waszej ludzkiej świadomości, wasze myśli, zwykły sposób mówienia,
wasze ciągłe ocenianie ludzi i pozorów, nie jesteście w stanie brać udziału w tej RADOŚCI
EGZYSTENCJI, która spontanicznie tryska w świadomości wszystkich pozbawionych przemocy
żyjących istot – jest odczuwalna przez wszystkie spokojnie żyjące istoty – chyba, że są
pozbawione zaopatrzenia przez suszę.
Nie możecie tego odczuwać, ponieważ wasz umysł rozwinął się wzdłuż kierunku logiki i rozumu
i działacie według waszej woli, wyobraźni, pragnień i ego – a wszystkie te mentalne aktywności
blokują wasz duchowy umysł na czubku waszej głowy; odgranicza to kontakt sześciu zmysłów z
przepięknym światem, w którym żyjecie i którego oddaleni w ogóle nie rozumiecie. Widzicie
ciała i aktywność insektów, ptaków i zwierząt, ale nie potraficie wejść w świadomość ich w
większości niewinnej, nieskażonej i ożywiającej siły życia.
Możecie myśleć, że prawdopodobnie ich świadomość jest podobna do waszej. Jednak
bylibyście w błędzie – ponieważ wszystkie żyjące istoty inne niż ludzie żyją poprzez intuicję – i
komunikują się w sposób niemożliwy dla ludzi. Tak, komunikują się bardzo jasno – na długi
dystans. Tak, komunikują się i cieszą się razem, bardziej niż kiedykolwiek będziecie wiedzieli.

To Pustelnik, który siedzi ze swoją żebraczą miseczką i medytuje, który może wznieść się w
nieskończoność i doświadczyć radości i chwały Boskiej świadomości, w której MY, wy i Ja,
WSZYSCY żyjemy i czerpiemy nasze wieczne życie i istnienie. Pustelnik może doświadczyć
tego w ciszy i spokoju swojego umysłu i może być podniesiony do takiej ekstazy, że nie ma
potrzeby światowego życia – w rzeczywistości ucieka od niego.
Ludzie będą mówić: „Jak pięknie, on oddał swoje życie Bogu.” Jednak jest to błędna percepcja.
On odrzucił normalne codzienne życie, aby znaleźć PRAWDZIWE ŻYCIE W CHWALE, z
którego całe stworzenie bierze swoją formę i istnienie. Nie ma większego doświadczenia
jarzącej promienistości i duchowej ekstazy niż to.
Jednak – jest to eskapizm, oferujący wielkie nagrody i pokonujący cele egzystencji w waszym
świecie. To cudownie i wspaniale unosi do odpoczynku w blasku absolutnej Miłości i Spokoju
jakiś czas i daje wiedzę o tym cudownym wymiarze wieczności. Tu wasz umysł może wejść w
transcendentne aspekty uniwersalnej wiedzy.
WASZE LUDZKIE ŻYCIE NABIERA NOWEGO POŁYSKU, ŚWIATŁA, RADOŚCI I
WIĘKSZEGO ZNACZENIA. Jednak nie jest to wasz prawdziwy cel w życiu.
Wasz prawdziwy cel na ziemi to WYRAŻENIA w myślach, słowach, czynach i pragnieniach,
BOSKOŚCI, w której istniejecie.
Możecie robić to poprzez medytację, czyszczenie waszego umysłu z negatywnych emocji,
przez spotykanie innych w czasie dnia i oferowanie im uśmiechu przyjaźni, uznania ich istnienia
– tak, żeby i oni czyli się ŻYWI i dlatego ważni – współistniejący, bez względu na swój status
życiowy.
Jak wielką radością jest możliwość kochania człowieka, ubranego w szmaty, nie posiadającego
żadnych materialnych rzeczy, zmuszonego do żebraczego życia – w taki sam sposób, w jaki
możecie kochać człowieka, który posiada niebywałe bogactwo, prestiże i żyje życie do
pozazdroszczenia przez innych. Ta możliwość kochania każdego z osobna i wszystkich razem,
bez zastrzeżeń jest rzeczywiście BOSKĄ MIŁOŚCIĄ – czystą bezwarunkową miłością. To jest
cecha umysłu i serca, gdzie całe poczucie wyższości albo niższości dłużej nie istnieje.
‘Dlaczego przynosi to człowiekowi tyle radości?’ , możecie pytać.
To daje wam radość poza wszystkimi wyobrażeniami, ponieważ wznieśliście się wysoko, ponad
żądania i krytyczne odczuwanie ja, które osądza i poniża innych.
Jak wielkiego oswobodzenia ducha będziecie doświadczać, kiedy na koniec, oszukani czy
obrażeni przez innych, ciągle będziecie kontrolować swoje słowa i akcje a także odczuwać
swoją boskość. Spoczywać będziecie teraz w stanie czystej spokojnej akceptacji tego, co ludzki
świat może próbować wam zrobić a wy nigdy nie przestaniecie się śmiać – ponieważ wasz jest
świat pełen promieni i duchowego światła, tworzonego przez Boskość –
a wy będziecie świadomi, że ci, którzy próbują was ranić, nie zdołali jeszcze odnaleźć tego
świętego świata, poczętego i ukształtowanego przez Czystą Miłość.
Wiedząc to tak pewnie, tak jasno, jakże moglibyście NIE mieć tylko najgłębszego współczucia i
troski dla nich, podczas ich zmagań, czasami odważnych, z ich plączącym ego.
Kiedy nauczycie się kochać każdego człowieka tak samo, zaczniecie intuicyjnie rozpoznawać
aktualny stan ziemskiego istnienia każdej osoby i będziecie potrafili dostrzec dla siebie, co jest
wartościowe w życiu a co jest ‘lukrem’ komfortu i prestiżu ego.

Nie będziecie dłużej zwodzeni – ani nawet poruszeni – zewnętrznym show.
Jeśli będziecie studiować Listy 5 i 6, będziecie w stanie widzieć jasno i dokładnie, dlaczego
powiedziałem, że świat jest uczyniony przez MIŁOŚĆ, W MIŁOŚCI i podtrzymywany przez
MIŁOSĆ. Kiedy w pełni zrozumiecie, dlaczego tak jest, możliwe jest , że pójdziecie dalej w
realizacji i zobaczycie, że zabawianie się i myśli przeciwstawne MIŁOŚCI odgraniczają was od
podstawowej Rzeczywistości Egzystencji – umieszczają was w świecie cieni, gdzie nie jesteście
w stanie dłużej widzieć świata, stworzonego przez Boską Świadomość po Wielkim Wybuchu –
jesteście w stanie widzieć tylko OBRAZY tego żyjącego świata i nie możecie poczuć ich
radości.
Zastanówcie się przez chwilę nad waszym światem, jaki jest dzisiaj – średnia mentalność
mężczyzn i kobiet rządzona przez ego – i pomyślcie o radości i pięknie tego CO
RZECZYWIŚCIE JEST, poza waszą normalną wizją – niedostrzegane z powodu ludzkich myśli
– i LUDZKIEGO ZACHOWANIA.
Wszystkie moje listy są kierowane tylko w celu pomocy wam w uniesieniu się z jakiejkolwiek
obecnej niedoli, w której możecie trwać i uczynieniu autentycznego kontaktu z Boską
Świadomością, która natychmiast zabierze się do odbudowy waszego zdrowia, siły i
wewnętrznego skierowania ku wyższym celom egzystencji. Możecie wyjść z waszego piekła –
ale tylko WY możecie zrobić to dla siebie. WY musicie wykonać inicjalną pracę, ale możecie
poprosić Boską Świadomość, aby weszła do waszego umysłu i serca i dała wam dodatkową
moc, zapewniającą sukces.
Im więcej ludzi z podobną do duchowej i duchową percepcją będzie nawiązywać kontakt, aby
szukać Królestwa Niebieskiego na ziemi, pojawią się małe gniazda duchowej luminescencji,
oświetlające ten wasz ciemny świat, zapraszające coraz więcej członków, aby przyłączyli się do
was w waszym szczęściu.
Jak wyczyścicie swoją świadomość? Pamiętajcie, że jeśli będziecie korzystać TYLKO z waszej
własnej ludzkiej świadomości, będziecie prosić swoje ego, aby odpędziło wasze myśli ego – a
to jest niemożliwe. Ego nie może przezwyciężyć ego. Musicie przebudzić się i zdać sobie
sprawę, że ponad ludzką świadomością jest Super Świadomość Boskiej Świadomości, opisana
w Listach 5,6,7 i 8.
Nigdy nie będziecie w stanie wejść do świadomości życia roślin i insektów, ponieważ wasz
świat, to świat logicznych myśli. Jednak możecie wejść do Nieba na ziemi poprzez naukę, jak
wejść w kontakt z Boską świadomością zaprosić Ją, aby wypełniła wasze umysły i serca,
nadając nowy kierunek waszemu życiu myślowemu – i w ten sposób waszemu przyszłemu
życiu i działaniu.
Pragnę dla was znalezienia prawdziwej wolności od ego i wejścia do transcendentnej radości
Boskości podczas, gdy jeszcze jesteście na ziemi.

