Moja PRAWDZIWA Misja
CHRYSTUS mówi:
‘Wiem jak bardzo trudne jest wasze życie. W chwili kiedy zniżyłem się z wysokości duchowej
Radości, aby uczynić kontakt z ziemskimi wibracjami, poczułem w sobie zmiany świadomości i
nacisk ciężkiej, obciążającej wibracji i waszych myśli na mojej duszy.
Kiedy przyszedłem na ziemię dwa tysiące lat temu, moją Misją było oświecenie umysłów ludzi,
którzy przyjęli religię częściowo pogańską – częściowo mistyczną. Ludzie, którzy byli tak
przepojeni sobą, aroganccy i pewni, że są ludźmi wybranymi przez Boga – Jehowę – w którego
gorliwie wierzyli, ale który nie istniał.
Ich prorocy mówili o swojej mistycznej percepcji transcendentnej duchowej Świadomości.
Używali języka wyobraźni, aby opisać BOGA. Stworzyli mentalny obraz wielkości i wspaniałości.
Wytworzyli też pożądany efekt kontrolowania ludzi poprzez strach przed represjami ze strony
Niebios w postaci osobistej straty, choroby, pozbawienia czegoś, plagi i klimatycznych katastrof.
Celem mojego, Jezusa, życia w Palestynie było nauczanie Żydów, że ich percepcja, dotycząca
ich STWÓRCY była całkowicie błędna. Jednak ich fanatyczne przestrzeganie najcenniejszych
religijnych wierzeń było nieprzeniknione i konsekwentne, więc zamiast osiągnięcia mojego celu,
zostałem z tego powodu ukrzyżowany.
Nie jest możliwe dla mnie powrócić na ziemię w jakiejkolwiek formie – albo jako dziecko, które
nie mogłoby przyjąć moich silnych wibracji albo jako Niebiańska Istota. Większość ludzi nie
byłaby w stanie mnie zobaczyć. Tak jak są rzeczy widziane i słyszane przez zwierzęta, które nie
są widoczne dla ludzkiego oka, tak ja pozostawałbym niewidoczny dla ludzi, którzy są na
ziemskiej długości fali.
W konsekwencji musiałem przygotować umysł rozwiniętej duszy, która przyjęła ludzką formę,
aby sprowadzić moją wiadomość na ziemię. Ci, którzy są wystarczająco duchowo rozwinięci,
aby słyszeć – będą słyszeć. Ci, którzy nie są jeszcze gotowi, nie będą słyszeć i nie będą w
stanie przyjąć – w obecnym czasie. Jednak wszyscy ludzie są na drodze do góry, prowadzącej
na koniec do najwyższych Niebiańskich królestw.
Tak, więc jaka jest moja prawdziwa Misja tym razem – poprzez umysł innego człowieka?
To jest próba uczynienia ludzi w pełni świadomymi sposobu, w jaki ich całemu wszechświatowi
nadana została widzialna forma i istnienie.
Jest to najważniejsza wiadomość, kiedykolwiek przyniesiona na ziemię, ponieważ wychodzi
daleko poza powierzchowność, do bardzo podstawowych poziomów całego tworzenia i zajmuje
się rolą, jaką ludzie odgrywają w tym tworzeniu: w tworzeniu ich osobowości, zdrowia, relacji,
środowiska, doświadczeń i zdarzeń w ich życiu. Wyjaśnia powody ich sukcesów w życiu – albo
ich braku. Pokazuje pewny sposób zmiany stałych niepowodzeń w sukcesy.
Artykuł ten ma skupić waszą uwagę na wibracjach świadomości. Kiedy wasze myśli się
zmieniają, zmieniają się też wibracje, ponieważ są one odpowiedzialne za wygląd wszystkich
rzeczy. Kiedy drzewa są świeżo ścięte, są zdrowe a ich wibracje mają pewną częstotliwość.
Jednak kiedy drewno leży na ziemi przez wiele, wiele lat, wibracje stopniowo spadają – a
drewno w widoczny sposób gnije.

Powinniście zrozumieć, że wygląd drewna zmienia się, ponieważ żywotność i wibracje
stopniowo zanikają.
Dlatego, powinno być łatwe do zrozumienia, że realność wszystkiego pod słońcem jest
faktycznie w leżącej u podstaw energii, która ją podtrzymuje a nie w rzeczach, które mogą być
dotykane, widziane i słyszane.
To samo dotyczy waszych ciał. Na początku, wibracje w zdrowym ciele są normalne. Później,
poprzez zużywanie i negatywne myśli, wibracje zaczynają opadać do takiego stopnia, że
tkanka zmienia się i choroba się ustala. Kiedy jesteście zmęczeni, wyczerpani, wasze wibracje
w ciele spadają i nie jest łatwo poruszać się wokół. Po odpoczynku i śnie, wibracje są
przywracane i czujecie się zdolni do codziennych czynności ponownie.
Wszystko co egzystuje jest ŚWIADOMOŚCIĄ, wyglądającą jak różne materiały w roślinach,
zwierzętach, ludziach i rzeczach nieożywionych takich, jak pierwiastki i kamienie, ziemia,
metale.
Wszystko na co się natykacie jest w rzeczywistości wibracją elektrycznych cząsteczek z pewną
prędkością, produkujących pewien wygląd. Zmieńcie radykalnie wibracje jakiejś rzeczy – i
wstrzyknijcie do niej nową świadomość – a otrzymacie zupełnie inną rzecz.
W taki właśnie sposób mogłem, używając silnie mojej wizualnej wyobraźni i wiary, ściągnąć
elektryczne cząsteczki, aby utworzyć pokarm. Kiedy wizualizujecie to, co jest potrzebne i
wierzycie całym waszym sercem i umysłem, że ta elektromagnetyczna odbitka przyciągnie do
siebie komponenty, aby stać się realną w świecie, na koniec ona się pojawi.
Rewelacje te były dostępne od długiego czasu, ale dużo większe rewelacje zostały nie
dostrzeżone.
Uważajcie co możecie tworzyć dla siebie, kiedy nie macie pojęcia, że to robicie.
Uważajcie na te osądzające, krytykujące myśli, które mogą zaszkodzić innemu człowiekowi – i
mogą wrócić, żeby i wam zaszkodzić.
Uważajcie na te niepilnowane emocjonalne chwile, kiedy życzycie pewnych okoliczności lub
zdarzeń innym. Destrukcyjne myśli przynoszą destrukcyjne konsekwencje.
Widzicie, że rzeczy ciągle idą źle dla was? Sprawdźcie swoje podejście i swoje myśli o innych
ludziach.
Pamiętajcie, że elektryczność wysyła komunikat a magnetyzm ściąga go z powrotem – czasami
z korzyścią.
Pamiętajcie, że kiedy patrzycie na rzeczy ze śmiertelną dezaprobatą albo irytacją, zakłócacie
ich naturalne wibracje, które czynią je jakimi są.
Uważajcie, aby bezwiednie nie niszczyć własnego domu!
Uważajcie, kiedy kontemplujecie pogodę. Nie narzekajcie na deszcz i nie mówicie, że
chcielibyście, żeby przestało padać. Może przestać dużo później, niż byście chcieli. Nie
narzekajcie na słońce i nie życzcie sobie, żeby padało – może przyjść powódź.

Kiedy IDZIECIE DROGĄ CHRYSTUSA – MOJĄ DROGĄ – zabieracie wszystko w świecie, co
może stwarzać problemy do BOSKIEJ ŚWIADOMOŚCI – ‘OJCA’ i PROSICIE o dostosowanie
albo spełnienie potrzeby, które będzie całkowicie odpowiednie dla was.
W taki sposób, ‘OJCIEC’, który jest intymnie połączony z wami, w was i wokół was, odpowie
właściwym wkładem ŚWIADOMOŚCI, aby umieścić wszystkie rzeczy wam potrzebne.’

