CHRYSTUS WRACA - MOWI O SWOJEJ PRAWDZIE
PRZEDMOWA

Po pierwsze, chciałabym wyjaśnić dlaczego używam tytułu Rejestrator zamiast
swojego prawdziwego nazwiska.
Nie było nigdy najmniejszej wątpliwości w moim umyśle, podczas pisania tych
LISTÓW, że one emanują od Chrystusa. Opisałam przyczynę tego, że jestem
taka pewna w mojej krótkiej biografii.
Podczas pisania tych LISTÓW, powiedziano mi jasno , aby pominąć siebie,
ponieważ LISTY CHRYSTUSA muszą polegać całkowicie na sobie. Ludzie muszą
zdecydować sami, czy Listy brzmią prawdziwie czy ludzie czują, że są one
podróbką. Zapisałam to co otrzymałam, wydałam je do publicznej sfery kontroli i
cokolwiek zdarzyło się czy zdarza się potem jest wyłącznie pomiędzy czytelnikiem
tych LISTÓW i Świadomością Chrystusa.
Chrystus obiecał w LISTACH, że uformują one połączenie pomiędzy umysłem
czytelnika i Umysłem Chrystusa i dana będzie pomoc w zrozumieniu głębokiego
znaczenia ukrytego pod słowami.
Wielu ludzi potwierdza doświadczenie tego kontaktu. Wielu ludzi jest świadomych
napływu wglądu.
Dlatego tak, jak nazwisko sekretarki jest nieważne w transakcji biznesowej, tak
nieważne jest moje nazwisko i moja identyfikacja. Co jest prawdziwie ważne to,
czy czytelnik potrafi poczuć, że to jest autentyczny Chrystus, który uniósł się w
duchowej świadomości do ostatnich portali Równowagi, zachowując ciągle
indywidualność, aby pozostać w kontakcie ze światem indywidualności.

Po drugie, jest podział w opiniach, dotyczących dziwnego czasami formatowania
LISTÓW.
Chciałabym wyjaśnić, że tak samo jak Chrystus wpływał na mój umysł słowami i
obrazami, które czyniły potrzebnym zbudowanie przeze mnie w słowach tego co
widziałam, czułam również emocje ( do pewnego stopnia), które Chrystus czuł,
kiedy przeżywał ponownie zdarzenia opisywane w tym czasie. Poprzez
opuszczanie się do wibracji tamtego czasu, Chrystus wchodził w te czasy i
przekazywał je przez mój umysł. Nie było sposobu, aby te LISTY mogły być
napisane zwykłą czcionką czy po prostu kursywą. Bardzo często, kiedy nowy
cudowny wgląd był podawany poprzez mój umysł, zastanawiałem się ‘Jak mogę
to uzyskać po drugiej stronie?’ Będziecie wiedzieć co mam na myśli podczas
czytania LISTÓW.
Tak samo, aby pokazać, że niektóre mocne zdania przyszły z umysłu Chrystusa
do mojego, używałam kursywy, ciemnego druku i dużych liter. Ludzie narzekają,
że to niekonwencjonalne formatowanie przeszkadza w płynnym czytaniu. Jednak
to właśnie jest ważne. LISTY są przeznaczone do rozważania a to oznacza, że
musicie zatrzymać się na wydrukowanych słowach, które zatrzymają przepływ i
POMYŚLEĆ o tym, co te słowa próbują wam zakomunikować. Musicie przez cały
czas pamiętać, że kiedy Chrystus próbuje dosięgnąć waszej ludzkiej inteligencji,
odnosi się do prawdy, która jest daleko poza waszym własnym doświadczeniem w
życiu na tym świecie. Musicie osiągnąć wymiar nieskończony, aby próbować
zrozumieć, co jest do was mówione. I tak, jeśli spędzicie pół godziny rozważając
jakiś paragraf z dziwacznym formatowaniem, jest to dobrze spędzone pół godziny,
jeśli wasz umysł otworzy się na nowe możliwości poza waszym obecnym
myśleniem. Jeśli dotrzecie w świadomości do Świadomości Chrystusa, prosząc o
wyjaśnienie, będzie wam z pewnością dane. Niekoniecznie w tym momencie, ale
być może – zapali się – kiedy najmniej się tego spodziewacie, odpowiedź
przyjdzie jak uderzenie pioruna do waszego umysłu i będziecie WIEDZIEĆ, że –
‘TAK, TO JEST TO!’ – TO JEST PRAWDZIWA ODPOWIEDŹ.

CHRYSTUS WRACA - MOWI O SWOJEJ PRAWDZIE
WSTĘP
Chrystus mówi:
‘Przyszedłem sprostować mylne interpretacje nauczania, jakie dawałem znany jako ‘JEZUS’ w
Palestynie, 2000 lat temu.’
Chrystus również mówi:
‘Ponieważ ludzie są na progu kryzysu światowego olbrzymich rozmiarów, jest niezbędne, żebym Ja,
Chrystus, dotarł do wszystkich, którzy chcą słuchać. Wiecie bardzo mało o prawdziwych procesach
tworzenia, w których wy sami odgrywacie główną rolę. Jest to konieczne, abyście zrozumieli je
wystarczająco dla realizacji celu rozpoczęcie wprowadzania w życie wyższej wizji dla całej ludzkości.
Nie jest możliwe dla mojej duchowej świadomości, abym przybrał ludzką formę, która umożliwiłaby mi
mówić do was bezpośrednio, więc
oczyściłem z programów i przygotowałem wrażliwy, posłuszny umysł, aby otrzymał moją Prawdę i ubrał
ją w słowa. Ona jest moim ‘Rejestratorem’.’
Rejestrator: Przed czytaniem Listów Chrystusa możecie chcieć wiedzieć, jak to duchowe zadanie
transmisji świadomości zostało osiągnięte.
Praca przygotowania mnie do stania się rejestratorem Chrystusa zaczęła się 40 lat temu, kiedy jako
oddany Chrześcijanin, napotykając duże trudności jako farmer i prosząc Chrystusa o pomoc,
nieoczekiwana gwałtowna odpowiedź spowodowała, że ponownie zbadałam i odrzuciłam wszystkie
religijne dogmaty. Nastąpiło oświecenie i jasno poprowadziło mnie w nowym kierunku pracy i
studiowania. Założyłam z ludźmi biznes, który rozkwitał. Przez siedem lat cieszyłam się sukcesem i
dużym szczęściem. Żeby wzrastać w duchowym zrozumieniu, przeżyłam potem różnorodne, bardzo
traumatyczne doświadczenia i po ogromnym cierpieniu, boleśnie i w nagrodę nauczyłam się tych lekcji a
potem przekroczyłem je duchowo.
Pewnego wieczoru w odpowiedzi na modlitwę o poradę, obecność Chrystusa stała się rzeczywistością a
on dał mi niezbity dowód swojej identyfikacji. Mówił do mnie przez godzinę, wysyłając silne fale
Kosmicznej Miłości do mojego ciała i dał mi krótki opis czego miałam być uczona i co mam osiągnąć na
koniec. Dwa tygodnie później przeprowadził mnie przez doświadczenie Świadomej Unii z ‘Bogiem’.
Stałam się uzdrowicielem i pomocnikiem w niektórych natychmiastowych uzdrowieniach.
Od 1966 do 1978 roku w ważnych punktach mojego życia, w odpowiedzi na pytania, Chrystus instruował
mnie w prawach duchowo-naukowych, wyjaśnianych teraz w Listach. W roku 1975 doświadczyłam nocy
wizji, opisujących wydarzenia pomiędzy rokiem 1983 i 1984, z których wszystkie się potwierdziły.
Ponownie powiedziano mi, że będzie dla mnie praca do wykonania w przyszłości.
Na koniec, po wielu różnorodnych perypetiach, zawsze łagodzonych przez moje silne połączenie z
Chrystusem i moje głębokie zrozumienie i osobiste doświadczenie ‘Pierwszej Przyczyny’, dotarłam do
mojego obecnego domu. Tu prowadziłam coraz bardziej odludne życie przez dwadzieścia ostatnich lat,
czasami w jasnym i bliskim kontakcie z Chrystusem a czasami pozostawiona, aby wzmocnić moją wiarę
i cierpliwość w okresach suszy duchowej. W ciągu ostatnich czterech lat zostałam przeprowadzona
przez mentalno/emocjonalne oczyszczenie, osiągając swój cel perfekcyjnego spokoju i radości.
Chrystus przeprowadził mnie stopniowo przez bardzo klarowny proces oczyszczania. Kiedy już byłam
perfekcyjnie pozbawiona ja, podatna i wrażliwa – Głos rozpoczął swoje dyktowanie i Listy zaczęły
przybierać kształt. Te Listy są całkowicie pracą Chrystusa. Nic nie weszło do nich z innej literatury,
chociaż w ostatnich latach, pewni pisarze w oczywisty sposób czerpali wiele ze swojego
zainspirowanego wglądu od świadomej radiacji Prawdy Chrystusa. Wszyscy, którzy są w harmonii z jego
Świadomością są błogosławieni. Ja jestem zwykłym ‘Rejestratorem’ – niczym więcej.
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Zawartość
List 1. Chrystus mówi o swoich powodach powrotu i dyktowania tych Listów. Mówi, że rodzaj ludzki
ściąga na siebie swoje własne nieszczęścia poprzez swoje myśli i uczynki. Wyjaśnia dlaczego jego
prawdziwa misja na ziemi nie była opisana poprawnie. Mówi, że nie ma takiej rzeczy jak ‘grzech przeciw
Bogu’, a nasze prawdziwe Źródło Istnienia jest nierozumiane. Opisuje swoje sześć tygodni na pustyni i
co rzeczywiście miało miejsce – czego się nauczył i jak wiedza zmieniła go z buntownika w Mistrza i
Uzdrowiciela.
List 2. Kontynuuje historię jego życia na ziemi, powrotu do matki w Nazarecie i przyjęcia w domu! Jego
pierwsze publiczne uzdrowienie i ogromną reakcję. Wybór uczniów. Jego prawdziwe nauczanie.
List 3. Kontynuuje wydarzenia w życiu, nauczanie, zdawanie sobie sprawy z tego, że jego czas na ziemi
miał być skrócony przez ukrzyżowanie. Rzeczy, które robił a które wzbudzały gniew Żydowskich Liderów
Religijnych. Co rzeczywiście miało miejsce i co powiedział podczas ‘Ostatniej wieczerzy’, podejście
uczniów i prawdę dotyczącą jego ‘wniebowstąpienia’.
List 4. Chrystus zbiera razem wątki swojego nauczania w Palestynie i mówi, że on, Mahomet, Budda i
inni Mistrzowie kontynuowali rozwój duchowy, dopóki nie osiągnęli wszyscy uniesienia do
ŚWIADOMOŚCI CHRYSTUSA. Chrystus mówi o prawdzie relacji seksualnych, że nastawienie
pomiędzy kobietą i mężczyzną na koniec ulegnie zmianie. Duchowy postęp będzie miał miejsce i będą
rodzić się dzieci z nowym duchowym potencjałem.
List 5 i 6. Chrystus zaczyna wyjaśniać prawdziwy proces tworzenia. Dotyka tego, w co nauka i doktryny
religijne wierzą, odrzuca to i definiuje PRAWDĘ ISTNIENIA. Dotyka on też prawdy, odnoszącej się do
ludzkiego ego - środka ziemskiej indywidualności i dlatego koniecznego, ale również źródła całego
cierpienia.
List 7. Chrystus opisuje prawdę dotyczącą aktu seksualnego – co rzeczywiście ma miejsce duchowo i
fizycznie. Jak rodzone są dzieci z różnym poziomem świadomości. Wyjaśnia miejsce mężczyzny i
kobiety w porządku świata.
List 8. Chrystus wyjaśnia rzeczywistość mężczyzny i kobiety, jak żyć w zgodzie z PRAWAMI
EGZYSTENCJI i dojść do harmonijnego błogosławionego stanu istnienia, w którym wszystkie rzeczy są
obficie dostarczane, zdrowie jest przywracane a radość staje się naturalnym stanem umysłu. Każda
jednostka może osiągnąć ten wewnętrzny stan błogosławieństwa a pokój stanie się wtedy normą.
List 9. Chrystus wiąże razem luźne zakończenia swoich innych Listów i tłumaczy ludziom jasno jak
pokonać ego, uzyskać prawdziwą samoocenę i doświadczyć radości perfekcyjnego wewnętrznego
spokoju. Dotyka problematyki rasizmu i wysyła osobistą wiadomość zachęty i miłości do wszystkich,
których przyciągną jego Listy.

