Nie jesteście sami!
CHRYSTUS MÓWI:
‘Przyszedłem mówić do was w kolokwialnym języku tak dobrze, jak potrafię, aby dotrzeć do
ludzi, którzy nie odkryli jeszcze moich LISTÓW i którzy nie widzą obecnie powodu, aby je
czytać.’
‘W rzeczywistości moje LISTY, wyjaśniając czego uczyłem w Palestynie i pogłębiając
wyjaśnienie pochodzenia tworzenia, dadzą wrażliwym ludziom środek do pokonanie każdej
trudności w egzystowaniu.’
‘To może brzmieć jak naciągane stwierdzenie, ale jednak jest prawdą. Listy dają wam
informację, znaną prawdziwym Mistrzom, którzy pokazali, że kontrolują ‘atomowy stan istnienia’
poprzez kontrolowanie elementów i kreowanie pokarmu i obiektów z niczego. Ja również
kontrolowałem te elementy, uzdrawiając i tworząc potrzebne rzeczy a byłem w stanie robić to,
ponieważ posiadłem głęboką i sekretną wiedzę, którą dzielę się z wami w moich Listach.
Nie porównujcie mojej wiadomości dla was z wiadomościami od innych.
Każdy ma swoją unikalną misję i cel w życiu – a mój jest dać wam WYŁĄCZNIE dokładny
sposób na podniesienie siebie z obecnego zamieszania w egzystencji – nic ponad to. Dlatego
moje wiadomości mogą być powtarzane, ale są kierowane wyłącznie w celu zainspirowania was
i pomocy w podjęciu decyzji, aby pójść DROGĄ CHRYSTUSA – MOJĄ DROGĄ, bez względu
na to, jak trudna może być ta droga dla was. Wytrwacie, ponieważ wzdłuż Mojej Drogi
znajdziecie nagrody, które udowodnią wam, że jesteście definitywnie na właściwej drodze.
Jednak nie możecie wejść na Moją Drogę, dopóki całkowicie nie zdacie sobie spawy, że cały
wszechświat jest ŚWIADOMOŚCIĄ , uczynioną widzialną poprzez interakcje elektrycznych
cząstek i magnetyzmu.
Jest to w pełni wyjaśnione w Liście 5 i 6. Jednak czytanie w samotności nie uczyni was
Mistrzem. Prawdziwy Mistrz rozumie, że POCHODZENIEM całego tworzenia jest
UNIWERSALNA ŚWIADOMOŚĆ i że jest ONA Boskim Źródłem Miłości i Inteligencji. Żeby być
prawdziwym Mistrzem, osoba musi zrozumieć sposób w jaki powstał wszechświat, znać
intymnie prawdziwą naturę UNIWERSALNEJ ŚWIADOMOŚCI i musi także oczyścić siebie z
impulsów Ego, aby być absolutnie wolnym od wszelkich zanieczyszczeń ego w swoim umyśle i
emocjach.
Kiedy osiągnie ten stan wewnętrznej czystości myśli, uczuć i akcji, nigdy nie żądając od innych,
ale gotowa i chętna dać najwięcej ze wszystkiego co posiada, ponieważ wie bardzo dobrze, że
może mieć wszystko czego potrzebuje, będzie perfekcyjnie otwartym kanałem BOSKIEJ
ŚWIADOMOŚCI, który jest Impulsem tworzenia wewnątrz tego wymiaru widzialnej kreacji.
Kiedy osiągnie taki stan wewnętrznej czystości, będzie żyła w stanie wewnętrznej radości,
spokoju i bezwarunkowej miłości. Zrozumie żyjący świat i trudności, jakie żyjące stworzenia
napotykają i będzie odczuwać natychmiastową i spontaniczną miłość i współczucie do
wszystkich.
Przekształci świat i jego miliony interesownych, samopobłażających, doświadczających
rozpaczy, strachu, rewanżu, nienawiści, oczerniających, plotkujących, odrzucających innych.
Wszystkie te akcje będą dziać się wokół niej, ale nie doświadczy tego osobiście. Będzie czuć

tylko bezgraniczne współczucie i miłość dla doświadczających tego ludzi. Będzie tylko pragnąć i
tęsknić z pasją za NAUCZANIEM świata PRAWDY ISTNIENIA.
Osoba taka każde poświęcenie będzie wykonywać z radością, aby pomóc ludziom zrozumieć
PRAWDĘ i żyć nią w swojej każdej myśli, słowie i działaniu. Będzie to robić, ponieważ będzie
bolesne dla niej wiedzieć, iż jeśli ludzie uparcie obstawać będą przy swoich własnych
metodach, myśleniu, odczuwaniu, reagowaniu w jakikolwiek sposób w oparciu o swoje emocje,
będą tylko tworzyć więcej tej samej niedoli, która każe im szukać drogi ucieczki.
Kiedy ludzie na koniec znajdą swoją drogę wyjścia z grzęzawiska swoich chaotycznych myśli i
emocjonalnych reakcji, odkryją, że jest to jedyna prawdziwa droga do szczęścia i poczują
niezmierną ulgę oraz będą wdzięczni, że udało im się pokonać swoje nawyki myślowe i
emocjonalne, które poprzednio ściągały ich w dół do doświadczeń, powodujących ich ból i
niedolę.
Nie zdumiewajcie się ani nie kwestionujcie, że to naprawdę Ja, CHRYSTUS, mówię do was.
Przyszedłem do was mówić z całkowitej pustki umysłu i serca mojego Rejestratora – i mówię
rzeczy, konieczne dla was, abyście wiedzieli jak rozpocząć umieszczanie za sobą smutku i
rozpaczy z przeszłości i aby dodać wam odwagi i zachęcić do rozpoczęcia na nowo
codziennych medytacji i czerpania do waszej ludzkiej świadomości, Boskiej Świadomości, która
powołała was do życia na tym świecie.
Ponad wszystko chcę, abyście zrozumieli, że nie jesteście sami w waszej walce o wygodniejsze
i szczęśliwsze życie. Nie jesteście sami w waszej batalii o zmianę nawyków myślowych i
emocjonalnych. Im bardziej będziecie wzywać Boską Świadomość, nawet jeśli są tylko
momenty połączenia, tym lepiej będziecie czerpać do waszej świadomości nowe życie i
momenty Inteligencji i Miłości, która zainspiruje was do dużo większego działania niż myślicie,
że możecie wytrwać BEZ UTRATY TCHU.
Jeśli wezwiecie mnie, uczynicie kontakt z moją Świadomością Chrystusa i będziecie na koniec
świadomi mojej odpowiedzi i instrukcji, kiedy macie jakieś pytania.
Pamiętajcie, że wyczyszczenie waszych myśli i emocji oraz negatywnych reakcji na innych ludzi
zabiera czas.
Dopóki nie pozbędziecie się waszych najgłębszych i najciemniejszych uczuć gniewu, jadowitej
krytyki, odrzucania, urazy i frustracji, nie będziecie mogli słyszeć mojego Głosu.
Pamiętajcie, żeby otrzymać przynajmniej moje pierwsze szepty w ciszy waszej medytacji albo
podczas momentów wewnętrznego wyciszenia, musicie dokonać zmian w waszej świadomości,
musicie stać się w pełni świadomi, że MIŁOŚĆ jest jedyną drogą do wolności i potrzebuje
cierpliwości i czasu.
Nie jesteście sami. My, którzy przesunęliśmy się do wyższych przedziałów duchowej realizacji i
Boskiej Świadomości, mamy dla was tylko miłość a nasze najpilniejsze pragnienie to wasza
ucieczka od harówki i postęp na drodze do Światła, mądrości i bezwarunkowej Miłości.

