Życie bardziej obfite
CHRYSTUS MÓWI:
„Powiedziałem, kiedy chodziłem po ziemi w Palestynie,
‘PRZYSZEDŁEM PRZYNIEŚĆ WAM BARDZIEJ OBFITE ŻYCIE.’
Czy jest ktoś w Chrześcijańskich Kościołach, kto prawdziwie zrozumiał to zdanie?
Życie Bardziej Obfite w waszych ludzkich umysłach może oznaczać więcej energii, witalności,
zdrowia – być może nawet bogatsze.
Jednak z mojej perspektywy STANIA SIĘ indywidualizacją SAMEGO ŻYCIA, chodziło mi o coś
daleko poza waszą ludzką percepcją w tej chwili i wiem, iż jest właściwy czas, aby próbować
wznieść waszą świadomość na wyższe poziomy duchowej świadomości, gdzie zaczniecie
widzieć PRAWDĘ, jaką starałem się odkryć przed Żydami w Palestynie.
ŻYCIE BARDZIEJ OBFITE!! We wcześniejszych słowach tego zdania próbowałem uczynić
jasnym, że wasza ludzka percepcja jest ograniczona. Faktycznie, dopóki nie będziecie już na
prawdziwej duchowej ścieżce, szukając Rzeczywistości TEGO, co nadało formę i świadomość
całemu stworzeniu, będziecie odbijani w dół przez waszego rządzącego ‘Władcę’ – Ego.
EGO dotkliwie ogranicza zakres waszej ludzkiej percepcji i wizji, ponieważ zmusza waszą
świadomość do skupienia się na waszym własnym szczęściu i przeżyciu.
Tylko wtedy, kiedy dusza osoby najpierw wyśle komunikat do swojej ludzkiej świadomości , że
jest coś więcej w życiu niż ‘ja’, jednostka zaczyna chcieć odkryć więcej o życiu i jego
Pochodzeniu.
Kiedy świadomość ludzkiego umysłu jest stopniowo budzona z długiego podporządkowania
Ego, zaczyna pytać o wiele z tego, co leży poza jej obecną wiedzą. Na początku jej
poszukiwania większej wiedzy o nieznanym, będzie prawdopodobnie przyciągnięta przez
religię, ponieważ wyglądać będzie, mówiąc po ludzku, że Kościoły muszą posiadać w swojej
mądrości i nauczaniu sekrety Źródła Życia.
Ta Chrześcijańska służalczość wobec Religijnej ludzkiej dominacji, twierdzącej, że zna sekrety
wszechświata, jest dobrym przedszkolem dla otwarcia świadomości kierowanego przez Ego
umysłu.
‘Czcij Boga; nie zabijaj; nie kradnij; nie cudzołóż i nie śpij z żoną sąsiada; nie oczerniaj i nie
kłam; nie zazdrość swoim sąsiadom ich dóbr; i tak dalej.
Wszystkie te zasady przynależą do kontroli Królestwa Ego. Nie stosują się do obszarów
duchowych duszy. Dusza nie wie nic o takich ludzkich impulsach.
Najpierwsze przykazanie: ‘Czcij Pana Boga swego’ jest koncepcją pogańską.
POGANIE umieszczali fetysze w kulcie oddawania czci. DUCHOWI ADEPCI wychodzą daleko
poza tę elementarną praktykę i zaczynają doświadczać Nieskończonej – Boskiej Świadomości,
która uzewnętrznia wszystkie formy świadomości na ziemi.

Kiedy przychodzi do członkostwa w Kościele – szczególnie Chrześcijańskim i w religii
Żydowskiej, pierwszą instrukcją jest zapamiętanie po wsze czasy, że przychodzicie z wielkiego
ŹRÓDŁA, które dało wam indywidualność i świadomość. Ponieważ tak jest, musicie
pohamować impulsy Ego.
Impulsy Ego skłaniają was do chwytania tych zdobyczy, które wierzycie, że uczynią was
bardziej komfortowym i szczęśliwym a odpychania, bronienia siebie, jeśli trzeba fizycznie, przed
tymi czynnikami i rzeczami, które czynią was niekomfortowymi albo są postrzegane jako
niebezpieczne dla waszego życia i dobrobytu.
Na wejściu do przestrzegania religijnego, wasza natychmiastowa uwaga jest kierowana na
Boga i jesteście uczeni, że aby ‘zadowolić’ Boga i zapewnić sobie swoje własne szczęście,
musicie unikać wszystkich impulsów ego wymienionych powyżej. Jednak jest to ciągle
kierowane przez Ego przykazanie, ponieważ niepotwierdzony powód za tym stojący, to
znalezienie szczęścia i ochrony.
Jeśli należycie do Kościoła Chrześcijańskiego, to zwykle jest co następuje:
‘Dopóki nie zadowalacie Boga – grzeszycie.’
Jak pewnie widzicie, zdanie to nakłada poważne ograniczenia na waszą zdolność do
doceniania życia. Jesteście umieszczeni w mentalnej klatce, która więzi wasz umysł w tym
strasznym ostrzeżeniu, że jeżeli nie będziecie zadowalać Boga, będziecie grzeszyć a kara
niewątpliwie nadejdzie. Jak rozpoznać tę karę nigdy nie jest mówione, ALE ZAGROŻENIE WISI
NAD GŁOWAMI CZŁONKÓW KOŚCIOŁA O SWOBODNYCH OBYCZAJACH. Niektórzy ludzie
są mocno przygnębieni takim nauczaniem.
Jest to poważne ograniczanie IMPULSU ŻYCIA, które jest , w swoim pełnym znaczeniu,
nieograniczoną RADOŚCIĄ, entuzjazmem, śmiechem, miłością, spontanicznością, dobrym
samopoczuciem i wbudowanym poczuciem optymizmu – takie życie nigdy nie pozwoli wam
upaść – będziecie mieli dosyć jedzenia, picia, ubrań i wszystkiego, czego potrzebujecie do
uczynienia was szczęśliwymi.
ŻYCIE jest aktywnym strumieniem świadomości, mającym swoje pochodzenie w
UNIWERSALNEJ ŚWIADOMOŚCI. ONO łączy – i zapala – uśpione ZIARNA w roślinach,
zwierzętach i ludziach oraz pobudza je do wzrostu według wewnętrznego planu, który nauka
nazywa DNA.
To jest prawdziwy uniwersalny, wieczny IMPULS ŻYCIA, który jest wasz poprzez prawo
narodzin na tym świecie. Możecie zobaczyć go w dzieciach, zanim ich małe umysły, pouczane
przez dorosłych, zaczną wątpić czy ŻYCIE jest rzeczywiście takie bezpieczne i wolne od bólu i
niedoli, jak myślały, że jest. Instynktownie dzieci leżą na plecach i machają swoimi rękami i
nogami i rechoczą śmiechem. ‘BYCIE ŻYWYM jest DOBRE’, zdają się mówić. Zakładając
oczywiście, że miały szczęście urodzić się w kochającej rodzinie, która zaspokaja ich wszystkie
potrzeby.
Jednak jest dużo głębszy ASPEKT ŻYCIA – który jest rzeczywiście UNIWERSALNĄ
ŚWIADOMOŚCIĄ, działającą w Swoim własnym tworzeniu galaktyk i samej ziemi.
To jest aspekt, który był mi dany, żeby dostrzec jasno i ZROZUMIEĆ, kiedy byłem na Pustyni
Synaj w Palestynie. Widziałem, że POCHODZENIE ŻYCIA, ŹRÓDŁO naszego ISTNIENIA,
zawsze manifestuje Siebie poprzez wszystkie żyjące istoty, od najmniejszej po największą, od
bratka po słonia, w bardzo specjalny sposób, inteligentny sposób. Było tak konsekwentne, że

moglibyście nazwać TO NATURĄ TEGO, co nadało wszystkim tworzonym rzeczom widzialne
istnienie.
NATURA TEGO jest również ŹRÓDŁEM wszystkich ziemskich cudów, radości, szczęścia,
osobistego spełnienia i kreatywności.
Nie ważne gdzie żyjące istoty, ludzie i zwierzęta mogą pójść, są dosłownie obsługiwane minuta
po minucie przez zamieszkującą NATURĘ naszego ŹRÓDŁA ISTNIENIA. Nie ma ucieczki od
tego. JEDNAK – dopóki nie przyszedłem na ziemię i dopóki nie wróciłem poprzez umysł mojego
Rejestratora, czy ta PRAWDA była nauczana, pokazując jej pełną doniosłość?
Nie musicie gonić za szczęściem czy sukcesem, urzeczywistnieniem waszych marzeń,
zdrowiem – ponieważ WSZYSTKO TO jest już w was, wyrażane w was przez wasze ŹRÓDŁO
istnienia, wasze ŹRÓDŁO ŻYCIA. Wszystkie te rzeczy, których tak gorliwie i słusznie pragniecie
– są WASZE. Jednak nie wyglądają na wasze, ponieważ są ukryte pod waszą mentalną
strukturą, wierzeniami, opiniami, tworzonymi i utrzymywanymi przez waszych przodków i ich
przodków zanim oni – i najwyższy czas wy – tak wielu z was, jak wielu jest w stanie podjąć
potrzebne działania, rozpocznie całościową wymianę waszego mentalnego programu.
Usuńcie mity, usuńcie waszego strasznego luda, wasze obawy, waszą desperację, wasze
frustracje, waszą udrękę i przebudźcie się – WSTAŃCIE i ZDAJCIE SOBIE SPRAWĘ, że są
one wszystkie w waszych głowach, zrodzone z waszego osobistego mentalnego stanu I
UWOLNIJCIE SIĘ OD NICH.
Łatwiej powiedzieć niż zrobić, ale nie miejcie wątpliwości w myślach, bo WIELKA PRAWDA
ISTNIENIA jest TAKA.
NIE JESTEŚCIE SAMI.
Są nauczyciele, którzy głoszą pozytywne myślenie – ale ja tego nigdy nie robiłem. Mówiłem
wam jasno, że KRÓLESTWO NIEBIESKIE JEST W WAS. Chodziło mi o to, że ŻYCIE jest
źródłem WSZYSTKIEGO czego moglibyście kiedykolwiek chcieć – zakładając, że pozwolicie
mu pracować w was poprzez wymiecenie wszystkich wątpliwości I POPRZEZ WIARĘ, ŻE
DOPROWADZI WAS DO DOBROBYTU, RADOŚCI I SPEŁNIENIA w zakresie, w jakim
potraficie pozbyć się z waszych umysłów i emocji starych myśli i uczuć ego.
TO miałem na myśli, kiedy mówiłem: ‘Przyszedłem przynieść wam życie bardziej obfite.’
Przyszedłem – i przyszedłem teraz – przebudzić was do faktu, że ŻYCIE w was najpierw
spowodowało wasz wzrost, potem wzrost waszych planów, nadziei, oczekiwań, dało wam całą
potrzebną asystę, aby umożliwić realizację waszych planów, nadziei i marzeń w poprawny i
perfekcyjny sposób, która przyniosła życie również innym ludziom. ONO wchodzi do waszych
trudności i przynosi uzdrowienie tam, gdzie wasze serce jest obolałe lub wasze ciała poddają
się chorobie, ONO naprawia katastrofy w waszym życiu w taki sam sposób jak uzdrawia
połamane kości, spełnia wasze wszystkie potrzeby kiedy powstają – w perfekcyjny sposób. I
ŻYCIE, inaczej niż ludzie, utrzymuje system porządku we wszystkim, czego podejmuje się
dokonać.
Wszystko to znaczy ‘ŻYCIE BARDZIEJ OBFITE’ – bardziej niż marzyliście. Poddajcie moje
słowa testowi. Uczyńcie jasną formę waszego najdroższego życzenia w waszym umyśle.
Zabierzcie to do Boskiej Świadomości w ciszy medytacji, PROŚCIE, dajcie szczere
podziękowania, że to otrzymaliście. Prośba jest teraz wypełniona ŻYCIEM i musi zaistnieć,
dokładnie w ten sam sposób, jak nasienie wzrasta, kiedy wkłada się je w ziemię i podlewa.

Czekajcie, dziękujcie stale za otrzymanie, nigdy nie wątpcie i otrzymacie bardzo jasną
odpowiedź.
Możliwe, że kiedy czytacie tę wiadomość, iż ‘wszystkie rzeczy piękne i zdrowe, włączając
uzdrowienie, są już wasze’, zastanawiacie się, dlaczego tak jest, że ciągle macie waszą
chroniczną chorobę czy biedę mimo waszej modlitwy i wiary. Spytajcie poważnie, jak bardzo
potraficie rzeczywiście wierzyć.
Mogę tylko powiedzieć, że prawdziwa wiara jest relatywnie rzadkim stanem.
Co to jest PRAWDZIWA WIARA?
Jest to chwila nieprzepartej transcendentnej pewności, kiedy WIECIE w sposób poza wszelkim
negatywnym i pełnym strachu niedowierzaniem, że ŻYCIE JEST silniejsze, bardziej
transformujące, kontrolujące bardziej perfekcyjnie atomowe pierwiastki, niż jakakolwiek choroba
może być. Wtedy – jak setki chronicznie i krytycznie chorych ludzi potwierdzało przez wieki,
upragniony niewyobrażalny cud miał miejsce i nagle czuli przypływ ciepła i mocy, być może
widzieli ŚWIATŁO, a całkowite uzdrowienie umysłu i ciała było doświadczane tam, gdzie
wcześniej była choroba.
Można tego dokonać. Cuda również zdarzają się po dłuższym okresie czasu i są dlatego
niedoceniane, ale mogą równie dobrze być rezultatem trwającej wiary, jak szybkie spontaniczne
uzdrowienia. Inne cuda ‘spełniania potrzeb’ mają miejsce daleko bardziej, niż zdajecie sobie z
tego sprawę. Starajcie się WIERZYĆ, módlcie się o WIARĘ – i kiedy najmniej się tego
spodziewacie, będzie wam to dane. Starajcie się być absolutnie konsekwentni w waszych
wysiłkach, aby znaleźć i uczynić kontakt z Boskością – i będzie wam to z pewnością dane.
To jest Prawo Egzystencji, że kiedy PROSICIE, otrzymacie. Kiedy SZUKACIE, to czego
szukacie będzie wam ujawnione. Kiedy pukacie, będzie wam otworzone.
Cieszcie się. Wierzcie!

