Szukając strasznego luda
CHRYSTUS wyjaśnia w kolokwialnym języku
‘DLACZEGO MUSICIE ZAGLĄDAĆ POD ŁÓŻKO zanim pójdziecie spać w nocy’.
Co to oznacza zwykle w waszym świecie? Oznacza to, że kiedy byliście mali, czasami baliście
się strasznego luda, schowanego pod waszym łóżkiem, więc musieliście zaglądać czy jest tam
rzeczywiście.
Kiedy IDZIECIE DROGĄ CHRYSTUSA, musicie zawsze sprawdzać wasz sposób myślenia
zanim pójdziecie spać, żeby odkryć jaki strach ukrywacie. Kiedy odkryjecie, że macie jakiś i co
to jest, musicie przypomnieć sobie , że tak samo jak wasza wyobraźnia umieszczała strasznego
luda pod waszym łóżkiem, kiedy byliście dziećmi, tak jako dorośli wyobrażacie sobie katastrofy,
które nigdy się NIE zdarzą.
Zauważcie proszę, że powiedziałem : „Nigdy się nie zdarzą” – a nie ‘Mogą’ się nigdy nie
wydarzyć.
Powiedziałem to, bo nie ważne jakie mogą być wasze problemy, pozostają one tylko w waszym
umyśle jako ‘problemy’, dopóki nie dajecie im wystarczająco dużo umysłowej energii, aby się
zamanifestowały jako ‘widoczna rzeczywistość’ w waszym życiu.
Problemy mogą być groźnymi EWENTUALNOŚCIAMI, zgodnie ze stanem w jakim są wasze
sprawy w danej chwili. Na przykład możecie być wyznaczeni do zwolnienia z pracy, możecie
mieć tak mało pieniędzy, że nie wiecie jak przeżyć następny tydzień, wasze dziecko może być
wyrzucone ze szkoły albo stanąć w obliczu wyrzucenia – jakikolwiek jest problem, nie jest
prawdziwym problemem, dopóki nie zamanifestuje się jako rzeczywistość w waszym życiu. Na
razie pozostaje tylko ‘BYĆ MOŻE’ dla przyszłości, ale wcześniej spowodował wasze kulenie się
ze strachu i chodzenie z ciężkim sercem.
Jednak nawet, jeśli strach objawi się jako widoczna rzeczywistość w przyszłości – nawet na
krawędzi katastrofy, rzeczy mogą się ZMIENIĆ!
LUDZIE na świecie, którzy ciągle się MARTWIĄ, zwykle czują, że nic DOBREGO nie jest
pewne ani realne a właściwie całkowite przeciwieństwo jest prawdziwe. O kochani, kochani
ludzie, jeśli tylko moglibyście wznieść waszą świadomość wysoko nad świat, wejść za scenę
widzialnej materii do niewidzialnego wymiaru duchowej kreatywności, gdzie wszystko naprawdę
zaczyna powstawać .Wtedy moglibyście sami zobaczyć , że ŹRÓDŁO waszego ISTNIENIA,
wasze jedyne ŹRÓDŁO DUCHOWEJ BEZWARUNKOWEJ MIŁOŚCI, przygotowało wszystko,
aby wypełnić waszą każdą potrzebę, ale wy, ponieważ nie rozumiecie rzeczywistości ukrytej za
egzystencją, tworzycie wasz własny brak i ograniczenie, choroby i katastrofy. Tworzycie to
poprzez krytykowanie, narzekanie, bycie niechętnymi wobec osiągnięć innych, niechętnymi do
miłości wszystkich ludzi wokół was, niechętnymi w hojności wobec tych, którzy doświadczają
biedy.
Odkryjcie dlaczego tak jest, czytajcie List 1, dopóki w pełni nie zrozumiecie PRAWDZIWEJ
NATURY waszego ŹRÓDŁA ISTNIENIA, które nazywałem ‘Ojcem’, będąc na ziemi.
Kiedy idziecie DROGĄ CHRYSTUSA (MOJĄ DROGĄ), wiecie bardzo dobrze, poza wszelką
wątpliwością, że wasza absolutna wiara i przekonanie o Boskiej Ochronie wyprowadzi was z
waszych kłopotów i uratuje od możliwej straty czy bólu.

Żeby odkryć dlaczego ludzie, którzy naprawdę IDĄ DROGĄ CHRYSTUSA mogą posiadać taką
wiarę i przekonanie, czytajcie Listy 5 i 6, dopóki nie zdacie sobie w pełni sprawy, że rzeczy,
które widzicie, czujecie i dotykacie są w rzeczywistości tylko IMPULSAMI, uczynionymi
widzialnymi poprzez działanie elektromagnetyzmu.
Kiedy IDZIECIE DROGĄ CHRYSTUSA, wiecie również, tak jak ja wiedziałem, kiedy byłem na
ziemi, że są rzeczy, przez które musicie przejść – ponieważ są naturalną konsekwencją czegoś,
co robiliście w przeszłości. To jest rezultat czegoś, co robiliście – wraca teraz jako konieczna
lekcja, która przynosi wam duchowy wzrost N z którego przychodzą duchowe
błogosławieństwa.
ALE N kiedy naprawdę idziecie drogą Chrystusa – akceptujecie lekcję bez oporu czy urazy,
ponieważ PODOBNIE DO CHRYSTUSA, wy także WIECIE N że dostaniecie siłę i wewnętrzną
wygodę, aby przejść przez lekcję z najmniejszą przykrością.
Czytajcie List 3, w którym mówię o moim czasie na ziemi i kilku tygodniach przed moim
ukrzyżowaniem. Zobaczycie, że ‘kontrola umysłu,’ w każdej okoliczności jest jedynym
sposobem na zmierzenie się z życiem i pokonanie jego przeszkód.

