Ludzka miłość przynosi rozczarowanie
CHRYSTUS MÓWI:
‘MIŁOŚĆ – MIŁOŚĆ – MIŁOŚĆ – jest jedynym sposobem na uzdrawianie, dobrobyt, prosperitę,
prawdziwy sukces, szczęście.
Wiem, że uważacie tę mowę o MIŁOŚCI za świętoszkowatą albo sentymentalną lub za coś, co
uczyni was ‘zadowalającymi’ ‘Boga’ – lub ‘podobającymi się’ Bogu – lub ‘dobrymi’ osobami w
przeciwieństwie do niegodziwych.
Jednak jest to sposób w jaki myśleli wasi dziadkowie. Nigdy, w żadnej chwili podczas i od
czasu mojego życia w Palestynie nie wypowiadałem zdań, pomagających wam stać się
‘lepszymi’ osobami.
To Żydowska mylna interpretacja mojego ziemskiego nauczania.
Taka interpretacja musi być teraz odrzucona tak szybko, jak to możliwe.
Mąci ona waszą wewnętrzną percepcję i duchową wizję.
Uniemożliwia szczerym duchowym poszukiwaczom zaakceptowania PRAWDY ISTNIENIA.
Wiedza o PRAWDZIE ISTNIENIA umożliwiła mi opuszczenie pustyni w Palestynie jako
zmienionego człowieka, duchowego Mistrza i Uzdrowiciela, kontrolującego atomowe
pierwiastki.
Teraz jest czas dla tych, którzy są gotowi na zaabsorbowanie tej wiedzy i rozpoczęcie
konstruowania życia, jakie są w stanie konstruować.
Oto dlaczego celowo ustanowiłem sposób na osiągnięcie świata poprzez dedykowaną
kooperację Rejestratora, aby spróbować wyciągnąć was ze światowych wierzeń, nauczanych
przez Chrześcijańskie Kościoły – wierzeń, które oślepiają waszą duchową wizję.
WIERZEŃ, które stworzyliście poprzez rodzaj ‘Boga’, który widzi ziemię jak nauczyciel, widzący
swoją szkołę, zaznaczający czarnymi krzyżykami złe zachowanie i nagradzający ‘złote gwiazdy’
za dobrą pracę.
BOGA, którego ignoranci wielbią od tysięcy lat, Boga, który potrzebuje DARÓW i
UWIELBIENIA, aby powstrzymać ‘GO’ od zsyłania kary w formie plag, chorób, powodzi,
epidemii i śmierci.
Boga, który rozkoszuje się ofiarami z ptaków i nieskazitelnych zwierząt.
BOGA, który mógł pogodzić się ze światem, który stworzył, tylko poprzez krwawą śmierć
swojego, tak zwanego jedynego SYNA.
Ja, prawdziwy Chrystus, mogę tylko powiedzieć do Chrześcijan na świecie: ‘Jakiego
wzorowego, szlachetnego BOGA wymodelowaliście dla siebie! BOGA, którego się obawiacie –
ale nigdy nie czciliście!

Ja, prawdziwy Chrystus, pytam Chrześcijan na świecie: ‘Co więc jest w waszej osobistej
naturze czy charakterze, co kieruje was w tym bardziej oświeconym wieku rozwoju ‘braterskiej
miłości’, do lgnięcia i gwałtownej obrony Chrześcijańskich Dogmatów, które, mówiąc logicznie,
nie mają nawet pojedynczej udowodnionej prawdy, aby docierać samoistnie do waszych
rozumnych umysłów.
Uczyniliście dla siebie BOGA, którego wy sami nigdy byście nie naśladowali, przeciwko którego
dyktatorskiemu zachowaniu wasze kraje uchwaliły USTAWY o PRAWACH CZŁOWIEKA.
Wasze Ludzkie Prawa zakazały kijów w szkołach a jednak lgniecie do i bronicie religii, która
mówi o ‘wielkim kiju’ D.
‘Wierzcie w Jezusa Chrystusa albo pójdziecie do piekła.’
Ponieważ Ja, Chrystus, jestem Sam Uniwersalną MIŁOŚCIĄ – proszę wstrzymajcie na chwilę
czytanie i spróbujcie zrozumieć, że nigdy nie mogłem wypowiedzieć takiego zdania. Spróbujcie
zrozumieć, że moja interwencja za pośrednictwem waszego Internetu była nieunikniona.
Zostawiam was tutaj, aby dać wam czas na zaabsorbowanie mojej wiadomości. Rekomenduję
wam Listy 2 i 3, opisujące najlepiej jak się dało osobę Jezusa, który żył i został ukrzyżowany w
Palestynie 2000 lat temu.’

