Kiedy macie zamiar PRZEBUDZIĆ SIĘ?
‘Kiedy ostatnio mówiłem do was, powiedziałem tak jasno jak mogłem poprzez umysł mojego
Rejestratora:
KIEDY MACIE ZAMIAR PRZEBUDZIĆ SIĘ, DOROSNĄĆ I ZDECYDOWAĆ, ŻE MACIE
ODWAGĘ ODRZUCIĆ WASZ STARY UKOCHANY MIT O KRWAWIĄCYM CHRYSTUSIE NA
KRZYŻU, PŁACĄCYM ZA WASZE GRZECHY?
Kiedy zaakceptujecie MOJĄ Prawdę – prawdę, że Ja, Jezus, byłem postrzegany jako
zagrożenie dla pokoju publicznego i ZAGROŻENIE DLA ŻYDOWSKICH LIDERÓW, ponieważ
uczyłem ludzi o Bogu Miłości. BOGU, który nie potrzebuje ofiar!
Uczyłem ludzi, że PRZEBACZENIE było niezbędne, aby doświadczyć szczęśliwego i zdrowego
życia, podczas gdy Żydzi uczyli ‘oko za oko’ i że ich BÓG słał ich na Świętą Wojnę przeciwko
‘poganom’.
Ja, prawdziwy Chrystus, uczyłem ich, że nie powinni martwić się o niemyte naczynia, ale
powinni uważać na to, co wychodzi z ich umysłów i ust.
Ci, którzy mają wgląd i zrozumienie, rozpoznają, że wróciłem i rozszerzam ten prosty temat i
wyjaśniam DLACZEGO uczyłem zasad życia, których ludzie teraz tak pilnie potrzebują, aby
ocalić siebie i planetę od narastającej katastrofy.
Czytajcie List 1, dopóki w pełni tego nie zrozumiecie.
Czytajcie Listy 5 i 6, dopóki w pełni nie zdacie sobie sprawy,
że MYŚLICIE i CZUJECIE z taką samą energią z jakiej jest stworzony wasz świat,
że wasze myśli są elektro-magnetycznymi odbitkami, które na koniec uzewnętrzniają się jako
zdarzenia i rzeczy, jakich pragnęliście – albo baliście się bardzo LUB jako rzeczy, dobre i złe,
które czyniliście innym.
Nie odsuwajcie tych Listów jako nieistotnych w waszym życiu.
One wyjaśniają dokładnie, dlaczego MIŁOŚĆ jest podstawowym surowcem, z którego
uformowane są wasze ciała. Kiedy żyjecie w gniewie, urazie i z antypatią w waszym sercu,
aktywnie kreujecie negatywne siły, które stopniowo osłabiają wasze zdrowie i niszczą wasze
ciała i wasze życie.
Ponieważ LISTY te opisują prawdziwą NATURĘ ‘TEGO’, co dało świadome istnienie wszystkim
widzialnym rzeczom i wasz dokładny związek z ‘TYM’, z pomocą tych LISTÓW możecie zmienić
swoje własne ja.
Możecie stać się rodzajem osób, z którymi WY bylibyście szczęśliwi żyć.
Nigdy więcej nikt wam nie powie, żebyście się kochali i respektowali siebie.
Kiedy będziecie czytać i ponownie czytać i ŻYĆ moimi LISTAMI, będziecie respektować siebie i
szanować spontanicznie – naturalnie – RADOŚNIE.

Będziecie cieszyć się z tego, KIM naprawdę jesteście i z waszego bezgranicznego potencjału
kreatywności.
TO NIE JEST nauczanie ‘NEW AGE’.
Moje NAUCZANIE CHRYSTUSA pozostaje i pozostanie takie samo poprzez wieczność.
To ‘Ojciec’ – BOSKA ŚWIADOMOŚĆ – czyni twórczą pracę we mnie – i będzie czynił tak samo
w was, kiedy pokonacie ego.
Kiedy wy także STANIECIE SIĘ Uniwersalną Miłością.’

