Czy Bóg naprawdę istnieje?
Wróciłem, żeby mówić do was w kolokwialnym języku i zaadresować różne problemy, z którymi
borykają się ludzie będąc na ziemi.
Robię to poprzez umysł mojego Rejestratora, ponieważ ci, którzy szczerze przyjmują PRAWDĘ,
zawartą w tych Listach i którzy próbują prowadzić swoje codzienne życie według tego
głębokiego zrozumienia sekretów tworzenia, odnajdą na koniec uwolnienie od poprzednich
ciężarów.
Odkryją z radością, że rodzaj ludzki nie został zrodzony, aby być ofiarą okoliczności. Odnajdą
rzeczywisty, niezawodny ‘ŚRODEK’ pokonywania trudności i niepowodzeń z wewnętrzną siłą a
nawet poczuciem szczęścia.
Co to za ‘ŚRODEK’?
To ŹRÓDŁO całego ISTNIENIA – nie typ Boga Jehowy opisany w Biblii, ale UNIWERSALNE
ŚWIATŁO ISTNIENIA, którego doświadczają prawdziwi mistycy. Wraz z upływem czasu, ludzie
pragnący zagłębić się w duchową PRAWDĘ (nie religię) odkryją, że mają naturalne zdolności
do mistycyzmu. Kiedy to się stanie, ludzie tacy nie będą dłużej pytać:
‘Czy Bóg naprawdę istnieje?’
ale będą wiedzieć ponad wszelką wątpliwość, że istnieje wspaniała, mocna, uniwersalna
PIERWSZA PRZYCZYNA czyli UNIWERALNE ŻRÓDŁO ISTNIENIA, z którego wszystkie
rzeczy wzięły indywidualną formę, w którego wspaniałej ENERGII ŚWIADOMOŚCI pozostają i
są podtrzymywane wszystkie żywe i nieożywione rzeczy w czasie przebywania na ziemi E i
zawsze potem.
Czy możesz pojąć jak cudownie budujące i przepięknie ekscytujące jest odkrycie, że w
rzeczywistości nie jesteście obciążoną duszą, ofiarą okoliczności, urodzoną, aby tkwić w
rutynie, w której zostaliście urodzeni albo w klatce, w którą wpadacie w późniejszych latach?
Czy rozumiecie jak radośnie jest dojść do pełnej i jasnej realizacji, że ta UNIWERALNA
ENERGIA ŚWIADOMOŚCI była w was przez te wszystkie lata, sekretnie i cicho zarządzając
wzrostem, karmieniem, uzdrawianiem, ochroną od zarodka poczynając, zabezpieczając
wymianę umierających komórek, dając dodatkową siłę muskułom i ścięgnom, kiedy trzeba było
w nadzwyczajnych wypadkach E wszystkie te cudowne czynności waszych ciał miały miejsce
bez jakiejkolwiek pomocy z waszej strony.
Czy widzicie, że jesteście codziennie i co noc obsługiwani przez to – czego nie znacie?
Naukowcy mogą wyjaśnić wszystkie te czynności, ale nie potrafią rozpocząć wyjaśniania jaki to
ogromny IMPULS ISTNIENIA pobudził ich akcję.
Powiem wam – ponieważ otrzymałem pełne oświecenie na ziemi i ponieważ wzniosłem się
poprzez różne poziomy ŚWIATŁA aż do ostatecznej krawędzi WIECZNEJ RÓWNOWAGI, w
której nasza wspólna PIERWSZA PRZYCZYNA, ŹRÓDŁO całego ISTNIENIA rezyduje w
PRÓŻNI Spokoju i Ciszy.
Znam prawdziwą naturę naszej PIERWSZEJ PRZYCZYNY, ponieważ sam jestem prawie
perfekcyjną JEJ indywidualizacją.

WY i Ja, który jestem Wyniesionym Chrystusem, poprzednio znanym jako ‘Jezus’, kiedy byłem
na ziemi, WSZYSCY przyszliśmy z tego samego ŹRÓDŁA, które nazywałem ‘OJCEM’,
ponieważ po oświeceniu zdałem sobie sprawę, że jest TO PRAWDZIWY OJCIEC/MATKA
CAŁEGO STWORZENIA.
Ludzcy rodzice są tylko wehikułem kreacji, poprzez który ŻRÓDŁO ISTNIENIA PRACUJE.
Wierzcie mi, bo wiem poza wszelką wątpliwością i mówię wam prawdę .
Podczas gdy wasi ludzcy rodzice mogą was zawieść, kiedy idziecie MOJĄ DROGĄ – DROGĄ
CHRYSTUSA, odkryjecie na koniec, że OJCIEC jest niezawodnym ŹRÓDŁEM dostarczania,
uzdrawiania, rady, ukazującym nieoczekiwane możliwości, inspirację i radość.
Bez względu na to gdzie możecie przebywać na ziemi, w jakich możecie być kłopotach, z jaką
niełaską się spotykacie, jaki was dopadł brak pieniędzy, w was , wokół was i ponad wami macie
DUCHOWE BOGACTWO, które przywołane całym waszym sercem i umysłem – odpowie z całą
pewnością – JEŚLI NIE WĄTPICIE.
Wielu ludzi nie zgadza się z tym twierdzeniem i szydzi. Jednak jest również prawdą, że żyją w
stanie zwątpienia.
Ci, którzy wybrali iść, minuta po minucie, MOJĄ DROGĄ – DROGĄ CHRYSTUSA, zgodzą się z
moimi słowami, ponieważ nauczyli się jak medytować właściwie – wyciszając umysł,
doświadczając trochę Spokoju i Ciszy Próżni i Uniwersalnej Równowagi – Źródła tworzenia – i
w ten sposób czerpiąc ze ŹRÓDŁA całego tworzenia i perfekcji.
Niech nikt nie odważy się dyskwalifikować lub krytykować tych słów, dopóki nie zdoła wyciszyć
swojego paplającego umysłu i wejść do Ciszy. Po takim doświadczeniu żaden ludzki umysł nie
oprze się wzywaniu Boskości, aby poszukiwać TEGO, co dało mu życie i doprowadziło go do
dorosłości.
Idźcie do Listu 1, aby odkryć czego nauczyłem się poprzez całkowite oświecenie na Pustyni w
Palestynie. Kiedy całkowicie wchłoniecie całą PRAWDĘ, dotyczącą egzystencji i zaczniecie
próbować wprowadzać tę wiedzę do codziennego działania, jak Ja zrobiłem – wy też
zobaczycie zdarzające się cuda, tym szybciej im głębiej i pełniej zaabsorbujecie i praktykować
będziecie wieczne Prawdy.
Po to, żeby w pełni zrozumieć wasze ŹRÓDŁO i prawdziwą z NIM relację – czytajcie Listy 5 i 6
– czytajcie je wielokrotnie, żeby już nigdy nie myśleć o waszym świecie jak o solidnej materii –
ale rozpoznawać natychmiast, że jest kompozycją ODWIECZNEJ ŚWIADOMOŚCI i
wspaniałych IMPULSÓW, które składają się na NATURĘ całego ISTNIENIA.

