Jeśli wierzycie
CHRYSTUS MÓWI:
‘Zszedłem na dół mówić do was kolokwialnie poprzez mojego Rejestratora we właściwym
czasie, aby spróbować obudzić w was świadomość tego, że wszystkie wasze kłopoty,
zmartwienia i ograniczenia są wcześniej w was.
Tak jest, ponieważ wasze myśli urastają z zamieszkującej w was charakterystyki. A wszystko
czego doświadczacie w życiu jest manifestacją waszych nawykowych myśli i słów.
Wielu z was mówi o posiadaniu ‘Mocy’, ale ja staram się dać wam ‘Najmocniejszą’ Prawdę we
wszechświecie.
To dosłownie UCZYNI albo ZMIENI wasze życie, zdrowie, posiadanie, relacje i szczęście.
Są bardzo popularne audycje ‘talk show’, starające się pomóc ludziom w zmianie ich percepcji,
podejścia, myśli, słów i działań, aby żyć bardziej konstruktywnie i szczęśliwie w relacjach.
Ludzki umysł jest proszony o zaczerpnięcie wystarczająco dużo energii i siły woli w celu
wyeliminowania swoich własnych wzorców myślowych i słów.
Ponieważ wszystkie MYŚLI urastają z wrodzonych i planetarnych wibracji, jest to bardzo trudna
rzecz do wykonania – i jest niewielu, którzy dokonali tego.
Jest inny sposób, który naśladowany konsekwentnie i z wiarą zapewnia, że ludzie osiągną
sukces w swoich usiłowaniach zmiany życia i stanu emocjonalnego w wypełnione sukcesem i
radością.
Ten sposób to DROGA CHRYSTUSA, którą przedstawiłem w moich Listach, podyktowanych
specjalnie przygotowanemu umysłowi mojego Rejestratora.
Ta witryna internetowa istnieje już prawie cztery lata i w tym czasie ludzie próbują żyć według
Prawdy, zawartej w tych Listach i opisują wielkie zmiany, mające miejsce w nich samych i w ich
życiu i środowisku.
Naśladowanie DROGI CHRYSTUSA prowadzi do osiągnięcia dużo więcej niż możliwości
polepszenia z pomocą innych ludzi. Prowadzi to do ciągłej, jeszcze sekretnej, pozytywnej
zmiany, mającej miejsce w świadomości ludzi tak, że po pewnym czasie odkrywają oni, iż
reagują łatwo i ze szczęściem, w bardziej konstruktywny sposób na bodźce zewnętrzne.
Zauważają, że rzeczy, których szczerze pragnęli w końcu przychodzą do ich doświadczenia.
Mogą znosić łatwiej ciężary, bardziej pewni pomyślnego wyniku końcowego. Spontanicznie
odkrywają, że z niesmakiem odrzucili wszystkie poprzednie krytyczne wzorce myślowe. Dziwią
się jak mogli zawsze reagować takim destrukcyjnym myśleniem na innych.
Zamiast czynić z osobistej zmiany codzienną batalię odkryli, że jest jakaś Super Moc – Siła
Życia – Boska Świadomość, wchodząca do ich umysłów cicho i milcząco, umożliwiająca im
odnalezienie nowego SZCZĘŚCIA.
Moje Listy do świata są kolosalnie ważne i pilnie potrzebne tym, którzy potrafią je zrozumieć.
Wchodzą w fakty naukowe znane wcześniej naukowcom – ale wykraczają poza nie ku
prawdziwej PRZYCZYNIE faktów naukowych.

Są istotnie ważne, ponieważ obalają stare mity, które WSTRZYMUJĄ LUDZI W ICH
POSZUKIWANIU DUCHOWEJ PRAWDY.
Odkrywają tak zwane tajemnice tworzenia i samego życia.
Bardzo ważne, że jasno opisują pochodzenie i prawdziwą naturę Ego oraz właściwy sposób na
radzenie sobie z nim, kiedy utrudnia realizację najlepszych interesów ja.
LISTY opisują również genezę kreatywności i ‘grunt’, z którego wszystkie tworzone rzeczy biorą
swoją formę i istnienie.
Jeśli wierzycie, że kiedykolwiek istniałem jako ‘Jezus’ w Palestynie, miejmy nadzieję, że
będziecie wystarczająco otwarci na zaakceptowanie, że kiedy jestem najbardziej potrzebny w
waszym świecie, rzeczywiście wróciłem poprzez przygotowany umysł mojego Rejestratora, aby
mówić do was bezpośrednio.
Jeśli jednak nie wierzycie, niestety nie mogę wysłać moich wibracji duchowej świadomości, aby
weszły do waszych komórek mózgowych i zmieniły wasze myśli oraz otworzyły waszą
percepcję. Wykonanie tego przeciwko waszej woli czy bez waszego zaproszenia,
pozostawiłoby was z permanentnie zniszczonym mózgiem.
Tak więc, dopóki doświadczenia życiowe pogłębiają wasze przeszkody mentalne, pozostaniecie
niezdolni do zaakceptowania wielkich PRAWD wyrażonych w moich Listach.
Jednak jesteście tak samo w promieniowaniu mojej Duchowej Myśli, jak wszyscy inni, którzy
chętnie słuchają, słyszą i naśladują moje słowa.
Jestem tu zawsze dla was, ale gdy nie wierzycie – zamykacie cały duchowy wgląd, jaki ze mnie
emanuje.
Ci, którzy wierzą, mogą być pewni, że moja Prawda jest rzeczywista i poprawna, ponieważ
Prawda, jaką wam ślę tak jasno jak potrafię poprzez mojego Rejestratora, była prawdą daną mi
na Pustyni w Palestynie.
Jako rezultat tej PRAWDY MOGŁEM WYJŚĆ Z PUSTYNI I ROZPOCZĄĆ WYGŁASZANIE
KAZAŃ I UZDRAWIANIE.
Proszę was, PRZEBUDŹCIE SIĘ! Możecie przyjść do mnie po pociechę, duchowy wgląd i
emocjonalną siłę. Jestem bardzo żywy w Niebiańskich Królestwach.
Możecie medytować i otworzyć wasze serca na Boską świadomość oraz otrzymać Jej
uzdrowienie, radę, duchowy wgląd.
Jednak możecie otrzymać tylko – w stopniu – w jakim prawdziwie wierzycie, iż jesteście w
stanie uczynić prawdziwy kontakt ze mną i z Nieskończonym.
Ale jeśli WIERZYCIE, musicie prosić – NIGDY NIE WĄTPIĄC – i będzie wam dane.
To jest moje najbardziej żarliwe pragnienie, żebyście strzegli tych słów, pobrali Listy i
rzeczywiście studiowali i praktykowali wszystko, czego was uczą.
Pragnę, abyście doświadczyli rzeczywistego szczęścia, rzeczywistej duchowej ochrony,
rzeczywistego spełnienia waszych wszystkich potrzeb, w sposób jaki nie będzie miał żadnych
mankamentów.’

