KRISTUS ÅTERVÄNDER - FÖRMEDLAR SIN SANNING
BREV 1
Jag, Kristus tar detta tillfälle i akt att tala direkt till ER
Jag har kommit för att tillrättalägga de feltolkningar som gjorts av den undervisning som gavs
under den tid jag var känd som ’Jesus’ i Palestina för 2000 år sedan.
Breven kanaliseras av en person, som under de senaste fyrtio åren, varit tillräckligt känslig och
tillräckligt hängiven för att motta mina ord och handla i enlighet med dem.
Dessa BREV ÄR SANNINGEN
De överskrider världens alla religiösa doktriner.
Dessa BREV kommer att FÖRLÖSA er.
Breven är avsedda för alla dem som söker en mening i tillvaron, ett syfte i livet och styrkan att möta
det dagliga livets utmaningar, att uthärda svårigheter, sjukdom och förtvivlan, samt att vara en
inspiration för dem som eftersträvar en ökad andlig medvetenhet i det dagliga livet.
Man kunde säga att dessa brev är en MÄSTARKURS given av Mästaren för alla dem som är redo
att anträda den väg som jag färdades när jag var på jorden i Palestina.
Kanhända tvivlar du på sanningshalten i dessa ord. Men då du läser dessa sidor och tränger in i de
uppgifter jag beskriver som rör personlighetens existens och ursprung, kommer du att inse att dessa
sanningar endast kan ha sitt upphov i den högsta källan.
De som har svårigheter att förstå breven bör läsa en sida i taget, sedan lägga det åt sidan och
meditera. Gradvis kommer innebörden att klarna emedan dessa sidor utgör en länk mellan ditt
medvetande och mitt transcendenta medvetande.
Närma dig BREVEN likt ett barn, som är befriat från idéer och övertygelser och förutfattade meningar,
innan det blivit indoktrinerat med mänsklig tro.
Medför till mig ett obesudlat sinne och ett sökande sinne och jag skall fylla det med en sann skatt, den
hösta kunskapens skatt, som då du anammar den, kommer att underlätta din dagliga börda och leda
dig till de gröna ängarna av strålande ljus som medför överflöd, glädje, extas och ett uppfyllande av
alla behov. Du kommer att erfara känslan av att vara rikt välsignad med allt som existerar bortom
mänsklighetens nuvarande förståelse.
Dessa BREV skickas ut till alla människor i världen med min medkänsla och kärlek. Då du läser dem
kommer du att känna denna kärlek och medkänsla och inse att din dagliga kamp i livet aldrig varit
förutbestämd för dig. Det finns ingen anledning för dig att uppleva smärta och stress då du konsekvent
förstår, assimilerar och utövar EXISTENSENS SANNING.
DET BAKOMLIGGANDE SYFTET FÖR BREVEN
Dessa brev syftar till att föra upplysning till världen, att möjliggöra för mänskligheten att bygga upp ett
NYTT MEDVETANDE under de kommande två tusen åren. BREVEN är fröet till mänsklighetens
framtida andliga utveckling.
Notera att:
Det är det 'mänskliga medvetandets' andliga utveckling som medför den mentala och fysiska
evolutionen i det personliga likaväl som i det globala livet och leder mänskligheten in i ett
alltmer harmoniskt tillstånd av välbefinnande.

Om detta är svårt att tro på, tänk då på de senaste två tusen åren och vad som fullgjorts sedan jag
senast talade till människorna personligen. En gradvis ökande trend till den broderskärlek jag
ständigt predikade för judarna.
När jag vandrade på jorden förekom inga humanitära organisationer av det slag som finns
idag. Ambition, lystnad och självtillfredsställelse ansågs vara normala beteenden.
Mycket lite av broderskärlek förekom ens bland judarna vars profeter i generationer uppmanat dem att
älska sin nästa såsom sig själv.
Allteftersom mänskligheten utvecklat sin kapacitet för broderskärlek har den gjort livet
behagligare och bekvämare för sig i form av ömsesidigt hänsynstagande, artighet, vänlighet
och i tillgången till sjukhus, barnomsorg, äldreomsorg, i rörelser för mänskliga rättigheter och
många andra organisationer som arbetar för att höja människors välfärd. Dessa har alla fötts
fram i hjärtat och sinnet hos dem som på allvar tog fasta på mina ursprungliga ord i Palestina,
då jag uppmanade människor att älska varandra och ha medkänsla för sina medmänniskor.
Denna form av andlig omsorg och broderskärlek ökade kraftfullt under adertonhundratalet då mina ord
förkunnades med förnyad innerlighet och intensitet från predikstolarna och mottogs i glädje av
enträgna och uppriktiga församlingar. Predikanter och församlingar fanns vid denna tidpunkt spridda
överallt i världen på alla kontinenter. Sabbaten helgades verkligen som vilodag och största delen av
kristna människors tankar upplyftes i kontemplation över Guds kraft.
Ett sådant världsomspännande uppehåll i de normala plikterna och arbetet innebar, att en 24
timmar lång höjning av medvetet tänkande på Gudomlig Skaparkraft, frammanade ett
regelmässigt och kraftfullt mänskligt/gudomligt medvetande som blev underliggande och
invävt i mänskligt liv. Mänsklig bön förde ner Gudomlig kraft till det mänskliga medvetandet
och in i mänskliga upplevelser och ledde omedelbart till utveckling och expansion i alla inslag
av mänskligt liv.
Vid denna tidpunkt kunde emellertid inte människor mentalt styra Gudomlig Kraft in i kreativa
andliga kanaler utan enbart in i egokanaler. Som en följd av detta medförde expansionen av det
kollektiva medvetandet onda resultat, vars upphov fanns att söka i egokraften medan goda resultat
framkallades ur upplysta och inspirerade människors andliga medvetande .
N. B. AV DENNA ANLEDNING ……… har Jag uttryckligen kommit för att förklara ………… ett
centralt faktum rörande existensen. Läs uppmärksamt.
Nämligen att:
* ditt personliga medvetande är helt och hållet ansvarigt för allt som kommer i din väg, för alla
personliga erfarenheter. Det är ditt personliga medvetande som medför det goda och det onda.
* Ur ditt undermedvetna bryter starkt inpräglade, men dolda känslominnen av tidigare trauman/
känslor från tidigare liv fram, som kan omvälva och färga ditt nuvarande medvetande.
* din specifika och passionerade bön om lindring av något slag besvaras möjligen men gagnar dig
föga i det långa loppet om ditt hjärta och sinne fortsättningsvis handlar i strid med de universella
kärlekslagarna och du är fylld av ständig kritik.

De universella lagarna för existensen hänför sig ENDAST till medvetandets aktiviteter
…………….. de är exakta och oföränderliga ……………………. de är inte belöningar eller straff
utdelade av Gud .
Jag upprepar: de är inte 'GUDS STRAFF' - de hänför sig till 'medvetandets kausala faktorer'
som attraherar/magnetiserar elektriska partiklar som förenas och yttrar sig i världen som fasta
former och företeelser.
N. B. Det händer att människor får en stark kontakt via bön med den GUDOMLIGA REALITETEN
som ligger bakom och inom allt skapat. Den gensvarar och Dess aktivitet uppdagas kort därefter i
form av nödvändiga förbättringar i det personliga och nationella livet - varvid människor utropar 'detta
är ett mirakel' .
Men i ett längre perspektiv kommer tillståndet i det personliga eller nationella medvetandet
återigen att göra sig gällande i deras upplevelser och framkalla samma negativa effekter i
hälsotillståndet eller i deras förehavanden som tidigare.
Man kan inte genomföra permanenta förändringar i livet om man inte förändrar sitt medvetande.
Av den anledningen måste människor be och ständigt sträva att uppnå villkorslös Kärlek .
I det tjugonde århundradet överträffade människans mentala förmåga hennes andliga
utveckling.
Vetenskapen trodde sig kunna bortförklara ursprunget till skapelsen och förklara den som
tillfälligheter. Detta resulterade i att människan förkastade all moral och gav helt och hållet efter för
egenviljan.
De satte därmed fart på ett nytt hot i världen, då de började skapa en ny form av 'världs-egomedvetande' som stod i direkt motsatsförhållande till den Gudomliga Naturen - den
VILLKORSLÖSA KÄRLEKEN. Det mänskliga medvetandet blockerade inflödet av det
Gudomliga.
NOTERA ATT: vissa individers alltmer makabra fantasier, som för hundra år sedan skulle begränsats
till ett lokalt område blev nu
EN SMITTOSAM MENTAL INFEKTION
som glorifierades i litteraturen, i filmer, på teaterscenen
som spred sig över hela världen och skapade ett globalt 'Mänskligt Medvetande' som liknade deras
fantasier uttryckt a som sexuella excesser, våld och perversioner. Denna 'MENTALA INFEKTION'
manifesteras till att börja med som ett egocentriskt levnadssätt och i skapandet av tekniska deviser som gett upphov till allvarliga hälsorubbningar, klimatförändringar, felslagna skördar, försämrad miljö,
utrotning av levande varelser och ett massivt dödande av människor.
I människans personlighet yttrar sig denna mentala infektion i form av ett sinnesrubbat och destruktivt
beteende, i missbruk av droger, i avskyvärd grymhet och demoralisering, gangsteraktioner och
sexuella excesser. På detta sätt har en ond cirkel av malignitet och perverterade tankar och aktiviteter
skapats av magnater i underhållnings- och medievärlden. Målet har varit att fånga allmänhetens
egocentriska intresse.
Televisionen och filmduken har blivit den nya Bibeln för mänskligt beteende.

Personliga tragedier, okända för mänskligheten för hundra år sedan, har blivit utbredda och människor
lever i skräck för att gå ut på gatorna . Hemmen barrikaderas bakom höga murar. Familje- och sociala
problem tas regelbundet upp i publika debatter - och på detta sätt upprepas berättelsen om det
mänskliga eländet.
Detta är det ODJUR som trakasserar er och fyller de oskyldigas sinne med sin brutalitet.
Det kommer att återupprepas i det oändliga fram till dess att min Kristus Kunskap erkänns,
accepteras och efterföljs av de flesta på jorden. Detta för att denna kunskap kommer att visa er hur ni
kan återvända till den sanna livsvägen för att skapa er det liv ni verkligen åstundar.
Eftersom jag är villkorslös KÄRLEK talar jag om den SANNING som många andliga sinnen anar
men som avvisas av dem som är andligt blinda för närvarande.
Jag talar inte med dessa ord för att hota eller straffa er- men för att uppmärksamma er på
källan till alla de obeskrivbara ohyggligheter som dagligen fyller era tidningar och tv- skärmar.
**Det är endast min kärlek till alla människor som tvingar mig att sänka mig ned genom alla
medvetandenivåer för att nå fram till den mänskliga demoraliseringens dimensioner och varna er för
dess konsekvenser i ert nuvarande liv.
NOTA BENE - VIKTIGT
Ni undrar varifrån HIV viruset som angriper människans dyrbara självförsvars system immunsystemet och även angriper hennes förmåga att reproduceras sig, kommer ifrån.
Lämnas detta virus att spridas, okontrollerat av det ANDLIGA MEDVETANDET (inte av droger)
kommer de oförsiktiga att utplånas. De som är upplysta kommer att undgå dessa och liknande
fällor i livet.
Vakna! Kom till insikt! Era egna starka 'medvetande impulser' är livets impulser.
De är i hösta grad kreativa elektromagnetiska impulser!
Då de är av en virulent, våldsam, aggressiv, mordisk natur utsöndrar de elektriska partiklar av
virulent, våldsam, aggressiv, mördande MEDVETANDE som tar formen av virulenta virus i luften
som sprider sig från en oskyldig till en annan.
Det som föds och får näring i ett smittat sinne får gradvis en form i den fysiska världen.
Detta är inte ett straff ifrån Gud som kyrkorna framställer det. Det är ett VETENSKAPLIGT FAKTUM I
EXISTENSEN. Av denna anledning är det oerhört viktigt att andligt sinnade människor lägger infantila
fantasier åt sidan för att klart varsebli SANNINGEN om skapelsen och existensen.
MITT BUDSKAP till alla KYRKOR
Jag, Kristus, har uttryckligen kommit för att förmedla sanningen om den 'mänskliga
personlighetens ursprung. Jag kommer att förklara varför och på vilket sätt människan givits en
naturlig inneboende benägenhet till egenvilja och ett dominerande begär efter självtillfredsställelse och
självförsvar.

Dessa är inte synd - utan är delar av naturliga skapande processer.
Straff från ovan existerar inte!
Genom viljemässigt och skadligt utövande av sin ”ego-kraft” drar människan till sig sitt eget straff.
NOTERA VÄL: På samma sätt som vetenskapliga läroböcker blir överflödiga då det mänskliga
sinnet upptäcker och insuper allt mer avancerad vetenskaplig kunskap, måste också
kristendomens nuvarande form, som är uppbyggd på en förfalskad doktrin med tyngdpunkten
på min korsfästelse, tillåtas dö ut.
N. B. Den nuvarande globala krisen som medför ett nytt sammanbrott av internationell lag och
som lägger grunden för en framtida global terrorism, visar tydligt att ingen religion i världen
innehar den erforderliga kunskap eller det dugliga ledarskap som krävs för att framkalla de
förändringar i mänskliga mentala mönster som omedelbart leder till fred och välgång.
DEN VERKLIGA ANDLIGA LEDAREN kommer att visa sin församling hur och varför den
förhandenvarande inställningen har medfört de katastrofer och ohyggligheter som ”skapats” i
medvetandet och som först nu börjar ge sig till känna i form av farsoter och jordbävningar,
översvämningar, krig, revolutioner och andra tragedier. Var förvissade om att inget ont som drabbar er
jord är en naturkatastrof . Allt som är ett hot mot er fullkomliga välfärd uppstår först i ert mänskliga
medvetande och får först därefter sin form inom er planetära upplevelsevärld. Detta var det budskap
jag försökte ge judarna då jag vandrade på jorden - och GRÄT - då de skrattade och vägrade
tro mig. De kallade mig galen.
Låt inte kyrkorna göra om samma misstag!
Eftersom kyrkan varit döende och orubbligt fast i ritualer och dogmer har det varit omöjligt för präster
och pastorer att gensvara på de ökande andliga behoven hos passionerade Sanningssökare. Ett
resultat av detta är att kyrkorna töms. Om kyrkan skall bestå måste den lägga sina
meningsskiljaktigheter åt sidan och i ödmjukhet acceptera att inspiration inte alltid kommer på
sätt som den kan godta. Den bör minnas att Jag, Kristus inte godtogs av judarna. Kyrkan måste
ha ett öppet sinne och hjärta för att kunna ta emot allt som intuitivt uppfattas som en Högre Sanning
än den som idag vidlåder den. Den måste överge gamla övertygelser som tillåtit Odjuret att ta kontroll
över mänskligt tänkande.
Bed uppriktigt med hela er själ, sinne och hjärta om sann upplysning snarare än om en
återupprepning av gamla och falska trosföreställningar. Vakna upp och tillstå att dessa ritualer och
gamla trosuppfattningar inte har uppfyllt mitt budskap till mänskligheten då jag utgav löftet om att
”större gärningar än mina” skulle utföras av er.
Fram till dess att sann upplysning kommer till er - - (efter mycket bön och meditation)- skall ni
undervisa, ådagalägga och leva i:
BRODERSKÄRLEK
med själens, hjärtats och sinnets fulla kraft –
minut för minut i det dagliga livet.
För att kunna bekämpa de globala destruktiva krafterna, måste mänskligheten anstränga sig att
snabbt fort sätta framåt till nästa skede i sin utveckling .

DET ÖVERHÄNGANDE BEHOVET AV EN HÖGRE VISION
Att det är nödvändigt för oss att sträva efter att få till stånd en HÖGRE VISION i vårt dagliga liv måste
godtas universellt.
Endast i strävan efter uppnående av en högre vision kan den fysiska världen räddas från
massförintelse.
Utan att ha en vision för sig själv eller för världen är ingen andlig evolution möjlig och inte heller är det
möjligt att uppnå något som intensivt eftertraktas. För tillfället innefattar er livsåskådning endast slit
och brister. Denna uppfattning utmålas och förstärks på ett chockerande sätt i era tv-program. Detta
medför sedan den olycka ni hoppades aldrig skulle drabba er.
Av denna anledning, för att rädda er undan den galenskap som uttrycks via media och televisionen,
måste det mänskliga medvetandet SNARAST upplyftas för att förstå det jag såg i öknen Realiteten av den Kärlek som är bakomliggande och inneboende i all existens.
N. B. När en gång denna stora sanning uppfattas och varmt erkänns kommer Kärlekens Realitet att
mångfaldigt manifesteras i allt levande och i miljön.
Upplevelsen av överflöd och glädje kommer att förstärka medvetandet om överflöd och glädje. På
detta sätt påbörjas en ständigt ökande andlig spiral av ett allt mer exalterat och underbart
levnadssätt.
Då ”Varandets” Sanna natur uppfattats fullständigt - kommer mänskligheten att förflyttas till nästa steg
i den andliga evolutionen och påbörja ett nytt och välsignat sätt att uttrycka mänsklig strävan och
personlig upplevelse.
För att uppnå dessa mål måste mänskligheten först komma till insikt om:
VAD OCH VEM de är
En ny viktig fråga är på väg att ställas i människors medvetande.
”Vem är jag - verkligen - bakom den fasad jag visar utåt till omgivningen?” Vad innebär det att vara
ÄKTA?
Det är denna fråga som handlar om ”vem du verkligen är” på varje nivå av ditt varande, som besvaras
på dessa sidor. Om du, som vägledning i det dagliga livet, kan acceptera allt det jag förstod
under mina sex veckor i öknen, - kommer också du att gradvis bli HEL och ÄKTA liksom jag
blev HEL och ÄKTA innan jag påbörjade min helande och undervisande gärning.
Då det idag är få människor i världen som betraktar sig själva som HELA inser du säkert att det är
angeläget och nödvändigt att jag gör intrång i ditt sinne för att leda in dig i nya känslo- och tankebanor.
En dylik förändring i medvetandet för med sig gudomlig harmoni med Verkligheten och därmed
förbättrade levnadsvillkor och trygghet.
För att kunna göra denna rekonstruktion i ditt medvetande måste jag till först inpränta i ditt sinne - och
du måste godta - att mycket av det jag undervisade om i Palestina, var människor då ännu inte redo
att ta emot.

Vad som är betecknande är, att det aldrig offentligt ifrågasatts varför det inte föreligger någon
återgivning av mina tidiga levnadsår som ung man. Vad är den verkliga orsaken till detta viktiga
förbiseende?
Lika betecknande är, att fastän jag tillbringade sex veckor i öknen efter det jag döptes och
trädde ut ur denna upplevelse som LÄRARE & HEALER, har ingen enda författare ens försökt
beskriva vad som ägde rum där annat än att jag frestades av djävulen och var samman med
vilda djur och att änglar stod honom bi . Det föreligger inte minsta antydan om vad som skedde
med mig i öknen som möjliggjorde för mig att återvända till städerna och byarna och förkunna
Guds rike inom oss! och tala i synagogorna med en auktoritet som förvånade de äldste bland
judarna.
Enligt en överenskommelse mellan mina lärjungar förteg man sanningen om mitt mänskliga tillstånd
för att ge en större tilltro till min förmodade 'Gudomlighet' och förkunnelse.
Enligt evangelierna uppgavs jag vara 'Guds Ende Son'. Varför kallade jag då ofta mig själv för
människosonen? Jag gjorde dessa påståenden uttryckligen i syfte att motverka den vitt spridda
uppfattningen om min gudomlighet och för att inskärpa i människors medvetande att jag var av
samma fysiska ursprung som de själva. Min avsikt var att få dem att förstå, att det jag förmådde göra
kunde de också göra, om de bara innehade samma kunskap som jag och följde mina instruktioner om
rätt tänkande och rätt handlande.
Så många myter har uppstått kring min världsliga person och mitt ANDLIGA MEDVETANDE
och det är hög tid att göra sig av med dem så fullständigt som möjligt, eftersom de utgör ett
hinder för människors andliga utveckling.
Ni som blivit indoktrinerade med religiösa läror måste sträva efter att förstå, att då mina lärjungeevangelister beskrev min levnad, förmedlade de endast sådant de personligen mindes, som helt
stödde deras återgivningar av mina' övernaturliga' gärningar. De inkluderade också sådant som andra
förmedlat om mig under ett trettiotal år som följde på min död.
Efter en dylik tidsrymd med en ofrånkomlig utbrodering av sanningen - hur skulle det ha varit
möjligt för dem att skriva en auktoritativ biografi som beskriver det som verkligen hände …. eller rätt
förklara de verkliga andliga rön som var upphovet till mina ord och mina 'mirakel' .
Det finns bara en person som kan skriva utifrån denna utgångspunkt och det är jag själv. Av den
anledningen kommer dessa Brev att föra med sig min Sanning på ett sätt som ingen iakttagare skulle
kunna förmedla den, oavsett hur väl de än tyckte sig förstå mitt budskap.
(Det är av denna anledning som min återgivares sinne, i över fyrtio år, renats systematiskt från alla
ortodoxa läror och kommunikationssystemet mellan oss fullkomnats . )
Om den sanning jag ger uttryck för i dessa Brev skiljer sig från mycket av det som nedtecknats i ert
Nya Testamente, måste den därför ifrågasättas eller avvisas?
Det är av denna anledning som jag kortvarigt nedstiger i medvetandet, så nära ert medvetandeplan
som möjligt, för att återge mitt liv och min undervisning för 2000 år sedan.
MIN PLATS I HISTORIEN
Till först måste jag påpeka att i ’Judarnas Historia’ av Josephus, skriven på uppdrag av den romerska
guvernören och framlagd för den romerska kejsaren, fanns en kortfattad hänvisning till mitt liv och min

person, Josephus noterade kortfattat att Jesus, som sökte omkullkasta lag och ordning och det
romerska styret blivit straffad och korsfäst.
Man har gjort gällande att detta var en annan Jesus som Josephus uppgav. Så är emellertid inte fallet.
Jag, som senare blev Kristus, som utförde de s. k. miraklen av helande och förkroppsligande, var
denna upprorsmakare. Men jag var inte någon uppviglare. Jag hetsade inte medvetet folket att trotsa
romarna och omkullkasta lag och ordning.
Jag var en rebell mot rådande judiska traditioner därför att jag, då jag återkom efter mina sex veckor i
öknen, kunde skönja ett bättre sätt att tänka och leva på - en kunskap jag, med ringa framgång,
försökte överföra till mina judiska bröder.
Det är viktigt att förstå att trycket från den allmänna opinionen vilade tungt på mina följeslagare.
Samtidigt som de verkligen var övertygade om att jag framförde ett “själsfrälsande” budskap till
judarna och att jag var Messias, Guds Son, var de också av denna världen och försökte att förhålla sig
till den på bästa sätt. Så även om de kände till mina reaktiva känslor inför den judiska
trosuppfattningen var de inte villiga att helt frångå det gamla testamentet eftersom det hållit samman
judarna genom hela deras historia. För att vidmakthålla det de ansåg av värde i gamla testamentet har
de förtigit alla beskrivningar av min person.
Mina lärjungar och Petrus har uppfört ett eget byggnadsverk av heliga trosföreställningar som
vilar på det fundament som de ville bevara av mitt liv och min undervisning. De undervisade
och befäste endast sådant som de bedömde vara av värde för människor - såväl för judar som
för icke judar - i deras tid och i framtiden.
Följaktligen valde de ut det som de ansåg var användbart och ”höll inte fast vid” det mesta av
det jag kallade ”hemligheterna i Guds rike”, eftersom de aldrig förstod dem.
Inte heller ansåg de dem vara önskvärda då de skapade den nya framställningen av det Gudomliga av ‘Fadern’ .
För att vidmakthålla den judiska tron på syndernas förlåtelse genom tempeloffer, utsåg man
'personen Jesus' som det högsta möjliga offret, han som sonade alla människors synder
genom sin korsfästelse. På den tiden tjänade denna tro många syften.
Den gav min död på korset - en trovärdig och heroisk förevändning och bevisade för folket att jag var
”Guds Son” som utfört ett specifikt uppdrag fram till slutet av mitt liv.
Denna tro visade sig också vara trösterik för judarna när romarna förstörde deras tempel och ledde till
att många konverterade.
I många judiska likaväl som icke-judiska sekter trodde man inte på ett liv efter döden. Följaktligen var
det trösterikt att höra att Jesus Kristus hade övervunnit döden med bibehållen kropp. Människors sätt
att tänka vid denna tidpunkt, var att ett liv utanför kroppen inte var möjligt. Därför måste livet efter
döden innebära kroppens återuppståndelse.
Härmed hölls också mitt namn levande i människors sinnen. Jag var den historiska gestalt som modigt
dog för att människor skulle befrias från all sin rädsla för helvetet och förtappelse. Förutsatt att de
trodde på mig kunde de vandra som befriade människor .
Det är endast för att mitt namn hållits levande tills idag, som det är möjligt för mig att komma till er och
här förmedla den SANNING jag så gärna hade delat med mig till människorna för 2000 år sedan.

MITT TIDIGA LIV OCH MINA ERFARENHETER I ÖKNEN
Jag föddes i Palestina. Min mor var övertygad om att jag skulle bli en Messias. I motsats till den
allmänna uppfattningen var jag inte ett helgon som barn.
Då jag fördes till templet vid tolv års ålder för att intervjuas av Översteprästerna för att fastställa om
jag var lämplig att påbörja den judisk religiösa utbildningen, underkändes jag, då man ansåg mig vara
alltför egensinnig.
Bittert besviken återförde min mor mig till hemmet där hon gjorde sitt bästa för att uppfostra mig i den
fromhet som alltid var utmärkande för henne själv. Detta var en omöjlig uppgift eftersom jag var en
individualist fram om allt annat och mitt uppträdande var oregerligt. Jag var harmsen över hennes
vägledning och försök att disciplinera mig. Som yngling var jag okontrollerad - en sann rebell.
Jag tillbakavisade min mors idoga fasthållande vid den judiska tron och dess traditioner och föredrog
skratt fram om fromma förhållningssätt. Jag vägrade att lära mig ett yrke som skulle binda mig vid
rutiner. J ag valde att röra mig bland de fattiga, drack tillsammans med dem, besökte prostituerade
och tyckte om att prata, argumentera, skratta och vara fullständigt lättjefull. Då jag var i behov av
pengar arbetade jag i någon vingård en eller två dagar, eller åtog mig något annat arbete som
betalade så att det räckte till mat och dryck och den fritid jag ville ha. Trots alla mina
tillkortakommanden som människa, min slarviga, lättsamma loja attityd, min egenvilja och
egocentriska beslutsamhet att tänka egna tankar, oavsett v ad någon annan försökte förmedla till mig,
hyste jag djup omtanke om andra människor.
Jag var starkt känslomässig. I dagens språkbruk skulle jag kallas 'överreagerande',
överemotionell. Jag hade ett varmt, medkännande, empatiskt hjärta. Jag rördes djupt i närvaro
av sjukdom, hemsökelser och fattigdom. Jag stöttade alltid kraftigt den ni kallar för the
underdog den underlägsna. Man kan säga att jag var en folkets man. Jag levde nära dem i en
anda av kamratskap; jag lyssnade på deras sorger, förstod dem och värnade om dem.
Det är väsentligt att förstå mitt verkliga utgångsläge och mina tidiga ungdomliga egenskaper, för det
var dessa som drev mig och sporrade mig in i mitt kommande Kristusskap.
Det jag mest av allt avskydde och motsatte mig var den misär - sjukdomarna och fattigdomen
som jag såg i min omgivning.
Det gjorde mig rasande - jag blev passionerat, högljutt arg över att se människor klädda i trasor,
magra och hungriga, sjuka och lytta bli hjärtlöst skrämda av judiska ledare som ökade deras börda
genom meningslösa traditionsbundna lagar och påbud; som hotade dem med Jehovas 'straff' om de
inte lydde. Jag tillkännagav för alla som ville lyssna på mig att dessa stackars människor hade
tillräckligt med bördor utan att ytterligare krossas av meningslösa begränsningar av deras
välbefinnande. Vad var överhuvudtaget meningen med livet om vi inte föddes för att vara lyckliga?
Jag vägrade tro på en rättvis Gud i enlighet med den judiska traditionen. De profetiska bibliska
hotelserna om Jehovas fördömelse och vrede riktade mot folket äcklade mig.

Människorna var ju trots allt mänskliga och handlade i enlighet med vad deras mänskliga natur
påbjöd. De var ju syndare från födelsen - varför skulle de då straffas och dömas till ett liv i plågor och
fattigdom för att de brutit mot de tio budorden? Vad var meningen med dylika påståenden.
För mig återgav denna judiska tro en grym ¨Gud¨ som jag inte ville befatta mig med. För mig innebar
det, att om en sådan ¨gudom¨ existerade, skulle mänskligheten följdriktigt vara dömd till evig misär.
Den enkelhet och den frihet jag fann på kullarna och slätterna, vid sjöarna och i bergen svalkade min
innersta ande och tystade min ilskna klagan över judarnas Gud. Följaktligen vägrade jag tro ett ord av
den undervisning de judiska åldermännen försökte delge mig.
Under de mellersta tjugoåren började emellertid en ny rad av frågeställningar t a mina tankar i
besittning. Under mina allt mer frekventa ensamma vandringar i bergen, ersattes gradvis mitt uppror
med en förtärande längtan att lära känna och förstå den sanna beskaffenheten hos DET som utan
tvivel måste inspirera och genomsyra hela skapelsen.
Då jag blickade tillbaka på min livsstil förstod jag vilket lidande mina gärningar hade förorsakat min
mor och många andra. Även om jag kände djup medkänsla för de svaga och lidande hade min
upproriska läggning föranlett ett tanklöst och själviskt beteende gentemot min familj. Min
underliggande kärlek för dem vällde fram och jag fann mig vara alltmer upprorisk mot mitt tidigare
uppträdande. Jag hörde talas om Johannes Döparen och hans arbete bland judarna, som kom t. o. m.
från Jerusalem för att lyssna till hans budskap. Jag beslöt mig för att uppsöka honom och låta döpa
mig. På min färd till Jordanfloden kände jag mig upplyft vid tanken på att döpas och påbörja ett nytt liv.
Jag visste, att trots min oregerliga känslosamhet, var jag född med en skarp intelligens och en gåva
för insiktsfull, imponerande debatt, som jag missbrukat egensinnigt och negativt för att leda människor
in i bråkiga dispyter. Jag hade missbrukat mina talanger genom att leva ett egensinnigt, lättjefullt och
nöjesfyllt liv. Som en följd av det ta hade jag förverkat all respekt från min omgivning och inte heller
ägde jag någon självrespekt. För första gången var detta outhärdligt för mig. Det slog mig, att i
framtiden, måste jag använda mig av mina medfödda gåvor på ett bättre sätt. Istället för att bara föra
oljud kunde jag kanske finna på ett sätt att underlätta bördan för dem jag så djupt kände för. Fram till
nu hade jag varit av föga praktisk hjälp för någon.
MITT DOP
Då jag gick ner i vattnet i Jordanfloden förväntade jag mig endas t att känna lättnad över att jag för en
gångs skull hade tagit ett positivt steg i försöken att reformera mitt uppträdande. Jag förväntade mig
en förnyad beslutsamhet att bege mig hem och överraska min mor och våra grannar med ett nytt
vänligt förhållnings sätt gentemot dem.
Vad som i själva verket inträffade då Johannes döpte mig, var en erfarenhet helt olik något jag
trott vara möjligt.
Jag kände en väldig energivåg strömma igenom min kropp.
Bokstavligen förstummades jag av den. Då jag stapplande tog mig i land kände jag mig på ett
extraordinärt sätt upplyft i medvetandet.
Ett väldigt inflöde av glödande lycka lyfte mig in i ett extatiskt tillstånd. Jag var hänryckt och medveten
om ett stort ljus.

Snubblande rörde jag mig bort från floden och gick och gick utan att veta varthän. Jag bara fortsatte,
oseende in i öknen.
Notera! MINA SEX VECKOR I ÖKNEN utgjorde en tid av fullkomlig inre rening av mitt mänskliga
medvetande. Gamla attityder, övertygelser och fördomar upplöstes.
Tiden är nu inne för mig, att för mottagliga människor, dela med mig av allt det jag kände, ¨såg¨,
förstod och insåg.
(För att hjälpa människor att överge den uråldriga sinnebilden av en biblisk ¨gudom¨ undviker jag att
kalla ¨Gud¨vid detta namn. Jag använder i stället en terminologi som avser att tänja era sinnen till att
omfatta vad som ¨verkligen är¨ bortom all jordisk form, färg, ljud, känsla och förståelse. Denna
terminologi blir allt mer meningsfull då ni framhärdar i meditation och i bön.)
MINA KÄNSLOR I ÖKNEN
Jag lyftes upp i ett inre strålande ljus och kände mig skälvande och underbart levande, fylld av kraft.
Jag var i extas och i min glädje visste jag bortom allt tvivel att denna KRAFT var den sanna Skaparen i
vilken allt skapat hade sitt ursprung.
Denna strålande inre harmoni, denna frid och känsla av fullkomlig uppfyllelse där inget ytterligare
behövde tillföras, detta vackra ögonblick, var denna VERKLIGHETS sanna natur - Skaparkraften - i
färd med att ge Liv åt skapelsen och existensen.
Det jag ¨såg¨, insåg och varseblev under min vistelse i öknen.
Jag lyftes upp, in i en annan dimension av medveten perception, som möjliggjorde för mig att se
SANNINGEN om livet och existensen.
Jag kunde tydligt och klart se vad som var sant och vad som var falskt i människors tankar.
Jag förstod att denna Skaparkraft, som jag kunde känna var oändlig, evig och universell. Den
fyllde all rymd bortom himlen, jorden och allt levande. Jag såg att DEN var SINNETS KRAFT.
DEN var SINNETS SKAPARKRAFT.
Det fanns inget utrymme där detta GUDOMLIGA KREATIVA SINNETS KRAFT inte fanns.
Jag förstod att det mänskliga sinnet utgått ur det GUDOMLIGA KREATIVA SINNET, men var
endast ett ljus tänt av solen.
Vid vissa tillfällen var min mänskliga syn så andligt upphöjd, att jag kunde se igenom stenar, jord och
sand. Dessa verkade nu endast vara ett ”flimmer av små partiklar¨.
Jag förstod att ingenting i själva verket var solitt!
I stunder då jag tvivlade att detta var möjligt, upphörde dessa förändringar att äga rum och långt
senare insåg jag att: mina tankar, om de genomsyrades av ÖVERTYGELSE, hade förmågan att ge
upphov till förändringar i de flimrande partiklarna (det som vetenskapen kallar för elektriskt laddade
partiklar) och därmed förorsaka förändringar i utseendet hos stenen eller det jag iakttog.

Det var i denna stund som jag insåg den oerhörda effekt som ÖVERTYGELSE eller orubblig TRO har
på omgivningen då man ger en befallning eller t. o. m. bara uttrycker någon form av tro.
Än mer överraskande var min aha-upplevelse, insikten i mitt kosmiska medvetande, att allt jag hade
bevittnat var i själva verket DET GUDOMLIGA SINNETS 'SKAPARKRAFT' som blivit synliggjord i de
små flimrande partiklarna .
Inte bara detta, utseendet kunde kraftigt påverkas av mänsklig tanke- aktivitet.
Jag insåg att ingenting i universum var solitt, att allt synligt endast var ett uttryck för varierande
medvetandetillstånd som bestämde de skimrande partiklarnas komposition och form.
Därför var all yttre form ett uttryck för ett inre medvetande.
Jag insåg att LIV och MEDVETANDE var ett och detsamma.
Det var omöjligt att säga Det Här är LIV och Det där är MEDVETANDE .
Medvetandet var Liv och Liv var Medvetande och utgjorde Skaparkraften i det GUDOMLIGA
UNIVERSELLA SINNET såväl bortom, inom och bakom universum.
Jag insåg att människorna lade största vikt vid individualitet och form.
De kunde inte föreställa sig att sinnet och intelligensen effektivt kunde verka annat än genom den
individuella formen. På grund av detta hade judarna skapat en mental bild av en storslagen suverän
varelse som sades inneha alla mänskliga attribut, både positiva och negativa. Sålunda var det möjligt
för profeterna att tro på och tala om -Jehovas vrede, hot om straff, sjukdomar och epidemier som ett
svar på mänsklig egensinnighet. Men dessa mentala bilder var myter. De existerade inte. Jag såg att i
samtliga av existensens dimensioner, var det sinnet - den uppvisade intelligensen- som var den
avgörande faktorn relaterad till skapelsen och människan själv. Därför måste Genesis skrivas om.
Före skapelsen – fanns endast det UNIVERSELLA SINNET- den KREATIVA KRAFTEN bakom och
inneboende i allt skapat.
Efter att så tydligt ha sett, bortom allt ifrågasättande, att det Universella Sinnets skaparkraft var
allestädes närvarande, i rymdens oändlighet och samtidigt aktiv i världsliga former, uppmanades jag
inifrån mig att se mig omkring men såg endast grus och stenar. Så, plötsligt uppvisades för mig ett
vackert landskap där alla tänkbara växter, buskar och träd växte t .o. m. fåglar flög in och ut i träden
och djur betade i gräset. Då jag med häpnad betraktade denna syn, såg jag, att växterna och träden,
varenda en av dem och också fåglarna och djuren i själva verket var sammansatta av hundratals
kolonier av oändligt små entiteter (era nutida vetenskapsmän kallar dem celler), som oavbrutet
arbetade i en anda av total samstämmighet för att frambringa det inre systemets olika substanser och
organ och den fullbordade levande varelsens yttre utseende.
Länge kontemplerade jag denna underbara aktivitet även om tiden inte längre hade någon
betydelse för mig. Jag blickade länge och tänkte: Vem skulle ha trott att det innanför det yttre
höljet av päls, fjädrar, hud, föreligger en så intensiv aktivitet inom små samhällen av varelser,
som arbetar tillsammans för att skänka liv, form, näring, helande, skydd, uthållighet åt kroppar
tillhörande så många olika arter.

Det var ARBETET, som utfördes med en sådan intelligens som tilldrog sig min
uppmärksamhet.
Sålunda insåg jag, att ARBETE utgjorde en väsentlig del av SKAPARKRAFTENS AKTIVITE, allt ifrån
den minsta entiteten (cellen) i de levande systemen till den mest avancerade entiteten i universum människan själv.
Allt arbete som pågick inom systemen för allt levande, dirigerades slutligen av den Gudomliga
Skaparkraften i vilken planerna och utkasten för skapelsen fanns. Jag såg att dessa planer och
utkast i själva verket var medvetandeformer som kunde kallas ORD, där varje ORD uttrycker en
mycket speciell medvetandeform . Därför blir ORDET, i den Medvetna Skaparkraften, manifesterat i
den synliga världen. ORDET och därmed också det GUDOMLIGA MEDVETANDETS MÖNSTER
förblir i det SKAPANDE SINNET varifrån det oavbrutet återskapar sig själv.
Jag kunde se att allt i universum, levde, rörde sig och innehade en egen identitet i det UNIVERSELLA
SINNETS SKAPARKRAFT, som var oändligt och evigt och v ar den enda sanna realiteten bakom
alla uttryck för individualiserad form.
Jag fylldes av lov över att allt i denna värld utgått ifrån, men samtidigt fanns inneboende, i denna
Skaparkraft utan motstycke i det Gudomliga Sinnet. Jag förundrades över all denna dolda
verksamhet som ständigt ägde rum i allt levande, också i de mänskliga kropparna och frågade mig hur
det kom sig att så oändligt små enheter kunde arbeta intelligent i enlighet med en specificerad plan för
att ofelbart producera en avsedd form; en trädstam, ett blad, en blomma, en frukt, insekter, fåglar, djur
och mänskliga kroppar.
Jag insåg med än större tydlighet, att denna Skaparkraft var själva Källan till all 'intelligent
aktivitet' i universum. Om människan ägde intelligens, var det endast för att hon förvärvat den ur den
Universella 'Källan för allt varande' .
Vidare blev mig givet, att den Gudomliga Skaparkraften alltid följde vissa grundläggande och exakta
uppbyggnadsprinciper.
Jag blev förevisad att: Precis som människan besitter tydliga egenskaper och en fastställd läggning då
hon presenterar sig för omvärlden, innehade också SKAPARKRAFTEN en klart definierad
beskaffenhet, distinkta egenskaper, som tydligt kunde igenkännas i uppbyggnaden och
upprätthållandet av allt levande,växter, djur, fåglar och människor.
Jag såg att dessa principer och egenskaper som klart kunde observeras i skapelseprocessen var
fastställda, oföränderliga LAGAR som styr hela existensen. Dessa LAGAR är i så hög grad del av livet
att de ej ifrågasätts. De är oföränderliga och konstanta - men de skulle inte finnas till om det inte fanns
en INTELLIGENT SKAPARKRAFT manifesterad i universum.
Dessa principer i skapelsen, själva Skaparkraftens egenskaper är som följer: (jag överför dem i
presensform då dessa principer är eviga)
1. 'Skaparkraftens' natur är att Växa allt levande växer ständigt Växandet är en universell
egenskap, en orubblig princip i existensen.
2. 'Skaparkraftens' natur är Nutrition och att Ge Näring. Dessa är vardera en normal och underbart
organiserad process i kroppen som är uppenbar för var och en som gör sig besvär att undersöka den.
Föda finns tillgänglig för allt levande enligt individuella preferenser och födan omsätts för att ge hälsa
och välbefinnande.

Då små varelser föds finns redan mjölken tillgänglig hos modern, redo för den nyfödda. Också detta är
en mystisk existentiell princip som ingen kan förneka.
Ingen vetenskap kan förklara varför en sådan slumpartad funktion, som borgar för släktets
fortbestånd, ursprungligen har uppstått.
Själva funktionen kan förstås men inte varför eller dess upphov.
3. . 'Skaparkraftens natur' är att HELA.
Helande är en naturlig egenskap i existensen som kan sägas vara en fullkomnande process som äger
rum för att tillförsäkra individen välbefinnande Ingen kan förklara vad som igångsätter den helande
aktiviteten.
4. ’Skaparkraftens natur' är att SKYDDA.
Att skydda är en inneboende egenskap i Skaparkraften och all dess skenbart mirakulösa aktivitet i
världen är inriktad på skydd.
(Idag beskriver er medicinska facklitteratur de olika skyddssystemen i kroppen, men då jag var i öknen
såg jag denna skyddande egenskap inneboende i den intelligenta Skaparkraften på följande sätt.
Då växter, fåglar och djur uppvisades för mig för inspirerad observation kunde jag lägga märke till att
kroppens varje behov av skydd blivit kärleksfullt tillgodosett i minsta detalj.
5. Denna 'SKYDDSEGENSKAP' är förenad med andra dynamiska egenskaper för att ge
BEHOVSTILLFREDSSTÄLLELSE .
Detta har tydligt klargjorts genom ombesörjande av hår, päls och fjädrar för att skydda huden på
levande varelser, för att värma i kyla och skydda för hetta. Jag såg att de ömtåliga ändorna på viktiga
och känsliga fingrar och tår var försedda med lämpliga skydd i form av hovar och naglar. Ögonbryn
som skyddade ögonen från svettpärlor, ögonlock som skydd för damm och skador.
Jag insåg att de djur som drog till sig flugor utrustats med svansar som snabbt kunde befria dem från
dessa.
Det var en glädjefylld kärlek och omsorg som kom till uttryck i dessa små fysiska attribut, som
verkade så obetydliga och ovidkommande, men som var av så stor betydelse för allt levandes
välbefinnande. Dessa fysiska lyxtillgångar tillsammans med den grundläggande kroppsliga
utrustningen var utan tvivel produkten av en Intelligens som avsåg skapelsen att vara bekväm
och lycklig - befriad från den stress som skulle drabbat människor och djur om inte dessa
lyxartiklar givits dem!
T. o. m. de naturliga funktionerna var så bekvämt och intelligent utformade att också de föranledde
tacksägelse. Allt så snyggt, utom synhåll. Så välsignat, så lyckligt för människan att födas in i ett liv så
väl sörjt för. Återigen flödade lovorden och jag lyftes upp i ett inre gyllene ljus av hänryckt förundran för nu förstod jag, att utöver friheten från stress var det också meningen att människor skulle ge
uttryck för SKAPARKRAFTENS översvallande kärleksfulla NATUR. Det var därför de försetts med
lemmar: armar, händer, ben, fötter, fingrar och tår, för att kunna röra sig, hoppa och dansa, för att
kunna uttrycka sina innersta tankar och känslor. Jag tyckte t. o. m. att om människor drömde om att
flyga och få vingar och trodde att de kunde det med hela sitt hjärta, skulle de gradvis utveckla något
tillbehör som gjorde det möjligt för dem att flyga.

Det var i detta skede av mina insikter om SKAPARKRAFTENS NATUR som jag blev fullt medveten
om den KÄRLEK som styr den Universella skaparkraftens VERK.
Då jag reflekterade över denna KÄRLEK, insåg jag att skapelsens moder ger näring åt, skyddar,
uppfyller behov och strävar att befordra helande åt sin avkomma; detta är kärlekens aktivitet.
6. Den inneboende egenskapen i KÄRLEKSFULL INTELLIGENT SKAPARKRAFT, som givit
skapelsen dess individuella form och varande är ARBETE.
Den arbetar för oss, inom oss och genom oss.
Dess arbete dikteras alltid, alltid, alltid av KÄRLEK.
Denna kosmiska uppenbarelse fyllde mig med glädje och häpnad.
Vilken underbar värld vi besitter. Detta var den kulminerande punkten i min upplysning och i min
helhetsbild av SANNINGEN om ALLTETS KÄLLA.
Jag hade redan sett verkligheten i de fysiska kropparna sammansatta av olika samhällen av identiska
oändligt små varelser som arbetade i en anda av samförstånd och harmoni för att alstra de olika
kroppsliga komponenterna, kött, ben, blod, ögon och hår.
Den enda skillnaden mellan dessa samhällen låg i arten av det arbete som krävdes för uppnående av
deras gemensamma mål.
Säkerligen låg denna GUDOMLIGA IMPULS bakom all intelligent, målinriktad aktivitet i kroppen,
också som inspiration och grund för mänskligt beteende då de arbetade tillsammans för ett
gemensamt planerat mål? De förvärvade intelligens och syfte ur Skaparkraften, men hur
väsensskilt var inte det mänskliga beteendet då hon arbetade med någon världslig
konstruktion eller något annat allmänt projekt. Det kännetecknades ofrånkomligt av
kontroverser och osämja.
Jag leddes till insikt om den OÄNDLIGA KRAFTEN i Intelligent skapande, som alltid är aktiv i
skapelsen, som upprätthåller ordning, samarbete, harmoni, daglig produktion och vars like människan
ej uppnått någonstans eller någonsin.
7. ÖVERLEVNAD var en naturlig egenskap hos Skaparkraften . I alla sammanhang hade det på ett
underbart sätt ombesörjts för allt levande att utvecklas, att bli helad från sjukdomar och skador, att få
näring för att bibehålla hälsan och att reproducera sig för att tillförsäkra arternas fortbestånd på jorden.
Detta var den enda verklighet som mänskligheten kunde vara helt säker på och Dess aktivitet fortsatte
oföränderligt år ut och år in.
Solen, månen, stjärnorna, alla förblev kvar på sin plats i årtusenden och man bejakade att de alla
hade sin egen väg att vandra - detta fenomen var en del av skapelsens stora överlevnadsplan.
Om detta var fallet, varför överlevde då inte den eviga flamman av: kärleksfull, intelligent Skaparkraft
som fanns dold inuti alla skapade varelser i universum? Därför att denna värld endast v ar en skugga
och avbild av de dolda världarna, av kärleksfull intelligent Skaparkraft som ligger bakom denna
dimension.
Sanningen om skapelsen i sin helhet fanns bortom denna synliga värld.
8. Den kärleksfulla intelligenta Skaparkraftens inneboende egenskap var RYTM. Jag förstod att
det fanns en RYTM som verkade i världen.
Allting var underställt årstider som medförde en blomstring och ett spirande av liv, en säsong för
växande som ledde fram till mognad och skörd och produktion av frön som säkrade växtlivets

fortbestånd. Därefter det gradvis a bortdöendet och vintervilan. Men inget skapat eller lev ande tilläts
bli utdött. Solen och månen gav uttryck för dessa egenskaper i universum. Denna rytm kunde också
alltid skönjas i den kvinnliga arten i allt levande.
Sålunda hade allt i skapelsen sin givna tid att framträda och att skördas. Följaktligen underkastas
också människan perioder av växande och framgång och viloperioder.
9. Betecknande för Kärleksfull intelligent Skaparkraft var LAG OCH ORDNING.
Den orubbliga ordningen och tillförlitligheten iakttagbar i skapelsen, även i de minsta entiteterna
(cellerna) i kroppen, var häpnadsväckande och överträffade all mänsklig ansträngning.
Sålunda fungerade hela universum i ett system av perfekt LAG & ORDNING.
Jag insåg, på allt högre och högre exalterade andliga nivåer att Skaparkraft en uttryckte intelligent
målmedvetenhet och kärleksfullt intresse för allt levande. Jag insåg att livet inte var något dunkelt och
formlöst utan en intelligent kärleksfull Skaparkraft, som jag kunde uppleva i mitt inre som ett oerhört
upphöjt tillstånd av varande, perception, utstrålning, extas, glädje och kärlek. Jag kände mig som ett
med det- uppfylld av det- och jag var ett med allt i min omgivning, ett med himlen och stjärnorna.
Och - underbarast och sällsammast av allt - denne Fader- Skaparkrafts 'beskaffenhet och uppgift'
var att arbeta för att alstra glädje, skönhet och välbehag för att säkra människosläktets välbefinnande,
att arbeta inom mänskligheten för att skänka inre glädje, hälsa och välbefinnande och att arbeta
genom mänskligheten och därmed inspirera henne till ny insikt och förståelse.
Underbara skapelseperspektiv kom för mig i sinnet. Då vi verkligen en gång blev ett, renade kanaler
och instrument för den Intelligenta Skaparkraften, blev det möjligt för oss att gradvis upphöja vårt
medvetande fram till dess att vi verkligen uttryckte den ”Universella Skaparkraftens” sanna NATUR
i vårt sinne och hjärta. Då skulle livet på jorden ständigt vara ett himmelskt tillstånd och vi skulle träda
in i ett tillstånd av evigt liv!
Detta måste sannerligen vara det verkliga målet bakom skapelsen tänkte jag. Och det kom för mig
som en framvällande upprymdhet och kärleksfull glädje att detta var syftet med människans evolution
och utveckling.
Även om människan för närvarande var så ofullkomlig i sitt beteende, var ingenting omöjligt för henne
i framtiden, eftersom hon, trots alla sina felsteg, var ett med Skaparkraften och Skaparkraft en fanns
till i henne och skänkte henne liv, lemmar och allt hon behövde.
All denna insikt lyfte mig till höjder av hänryckning, upprymdhet, och sublim extas som jag med nöd
kunde härbärgera.
Jag kände min kropp upplösas av expansionen av kraft inom mig.
Jag var upplyst av LJUS och kunde se DET upplysa ökenlandskapet runtom mig. Mitt hjärta sjöng
Dess lov. Hur underbar och skön var icke den Kärleksfulla Skaparkraften som oavbrutet verkade inom
oss genom oss och för oss.
Vilket MIRAKEL var inte skapelsen!
Jag ropade högt: ”DU är ALLT VARANDES KÄLLA, skapare och även manifesterad i och genom det
som skapats. Inget existerar i universum som är åtskilt eller separat från den gränslösa, eviga
oändligheten av Gudomligt Liv, Skaparkraftens medvetande - som är Du - hur kan det väl då vara
möjligt att mänskligheten är så syndig -och varför måste människor lida av sjukdom, nöd och
fattigdom? Svara mig Du kärleksfulla, kärleksfulla Fader 'Skaparkraft’, ty jag har varit svårt tyngd av
smärtan i deras miserabla liv."

Då visades för mig den verklighet som det jordisk a tillståndet innebär för allt levande. Jag kände stor
upprymdhet att äntligen förstå, hur det kunde komma sig, att en så kärleksfull Gudomlig Skaparkraft
kunde tillåta sin skapelse att lida en sådan nöd.
Det kom till mig, att varje levande del i skapelsen var berättigad till en strålande hälsa, att vara
omhändertagen, närd och skyddad, helad och upprätthållen i frid och välstånd och få blomstra i ett
organiserat samhälle av varelser som älskade varandra.
(I skapelseögonblicket uppstod emellertid, två GRUNDLÄGGANDE IMPULSER, som
garanterade det skapade dess individualitet. Dessa impulser kontrollerar mänsklighetens
medvetande.)
(De beskrevs i detalj för mig, men den kunskapen sparar jag till ett framtida brev då ni bättre kan
förstå det). . . . . . . . . . . .
Följande vision blev mig given:
Först såg jag ett nyfött barn som ljus, en' Skaparkraftens' livsform.
Då barnet växte upp, från barndom till vuxenålder såg jag Skaparkraftens rena LJUS gradvis
förmörkas och sedan helt skymmas av ett tätt hölje av kedjor och remmar. Jag frågade efter visionens
betydelse och jag blev upplyst som följer:
”Från födelse till död tror och vidhåller människan att de fem sinnena, syn, hörsel, beröring,
lukt och smak på ett korrekt sätt återger hennes egen- och universums verklighet .
Eftersom hon förvärvar sin tankekraft direkt från den Gudomliga Skaparkraften blir påföljden
av hennes tankar helt i enlighet med hennes tro.
Varje kätting representerar ägarens vanemässiga tankar, hennes gensvar på människor och
händelser, hennes fördomar, hat, förbittring, ångest, sorger, som alla begränsar henne och utestänger
ljuset från den inre vision s om härstammar från Skaparkraft en. Utan att förstå det går hon in i
mörkret. Hon tror att hon blir vuxen och fullbordad och kan vara sin egen lyckas smed och nå
framgång, vilket är målet för de flesta människor.
Faktum är att ju mer verserad hon blir i det världsliga livet dess mer insnärjd blir hon av sina remmar
och kättingar i TVILLINGIMPULSERNAS 'Bindande - Avvisande' grepp.
Dessutom är varje kätting smidd av själviska, bedrägliga begär, lystnad, aggressioner, våld och
våldtäkt. Dessa kättingar hänger tunga på henne och tynger ner psyket som är den medvetna
skaparkraften djupt i hennes inre. Kättingar och remmar binder henne allt hårdare för varje år tills hon
inser vad hon håller på med och ärligt ångrar varje rem och kätting och sonar den skada hon
förorsakat andra.
Av denna vision förstod jag en mycket värdefull aspekt i livet.
Människan föds med en potential att skapa sig ett vackert liv, men genom att hänge sig åt själviska
begär och hat skapar hon åt sig ett fängelse av nöd som hon inte kan ta sig ur förrän hon kommit till
insikt om SANNINGEN OM EXISTENSEN.
Alla problem i förening med ett hårt liv stod att finna i människans egna tankeprocesser. Det var
endast människans medvetandeformer, hennes tankar, känslor och handlingar som skapade en
kompakt barriär mellan hennes medvetande och den universella Skaparkraften, som genomsyrar
universum i varje blad, träd, insekt, fågel, djur och människa.

Jag visades också de Existensens Lagar, som kontrollerade människans förmåga att skapa nya
förhållanden och omgivningar, relationer, bedrifter och misslyckanden, framgång eller fattigdom.
Vad än människan på djupet TROR om sig själv, det blir hon, ond eller god.
Vad än hon är RÄDD att andra skall göra mot henne kommer de att göra.
Vad än hon HOPPAS att andra skall göra för henne, måste hon först göra för dem, eftersom hon då
skapar ett medvetandemönster s om återvänder för att välsigna henne själv i samma utsträckning som
hon välsignat andra.
Vilken sjukdom hon än FRUKTAR är drabbas hon av för hon har skapat ett 'medvetandemönster' av
precis det hon minst av allt önskar uppleva.
Vad människan än sänder ut från sinne och hjärta, återkommer till henne i sinom tid i en eller annan
form. Minns att lika föder lika. . .
Starkt känslomässiga tankar är medvetandefrön som planterats i människans egna medvetandebanor.
De mognar och bär fram en likartad frukt att skördas.
Dessa är frukterna av den fria viljan.
Det är omöjligt för en människa undgå följderna av sitt tänkande, av sina ord, av sina
handlingar- ty hon är född ur den Gudomliga Skaparkraftens medvetande och är likaledes en
skapare i sina fantasier.
De som längtar efter välstånd för sig själva måste först ge det åt andra. Må hela deras liv vara en
välsignelse för andra.
När människor som dessa, är i harmoni med alla andra, är de i fullkomlig samklang med den
universella skaparkraftens medvetande.
De befinner sig då i Fader naturens flöde som är utveckling, skydd, näring (fysisk, mental, andlig),
helande, behovsuppfyllande, allt i ett system av lag och ordning.
Hur skall jag beskriva för er, min inre glöd, min transcendenta klarhet och glädjens briljans och den
starka kärlek som övermannade mig och fyllde hela mitt väsen med sin intensitet, till dess jag
jämrade mig högljutt av trycket i sinnet och hjärtat. Det var så kraftfullt att det verkade som om
det skulle upplösa min kroppsliga form. I det jag mottog all denna enastående, storslagna
kunskap om Verkligheten, vårt varandes Källa, och om skapelsens sanna natur - och om
mänskligheten, upplyftes jag i anden och min kropp blev lätt som luften.
Vid denna tidpunkt, då jag s å upplyftes inom själva den Gudomliga Skaparkraften, var jag själv
närapå en gudomlig person som i hög grad upplevde Fader Skaparkraftens Natur inom mig och
kunde känna Dess drivkraft och värnande omsorg för hela mänskligheten.
Därför kunde jag senare i sanning säga ”Endast jag känner och har sett Fadern ”.
I det ögonblicket v ar jag fylld av längtan att få undervisa, hela, trösta, upplyfta, nära och avlägsna
människors smärta och nöd.
Jag längtade efter att förlösa dem från deras rädsla för en mytologisk hämndgirig gud!

När jag återvände för att förtälja dem sanningen skulle jag understryka 'Fader Skaparkraftens
realitet' - den FULLKOMLIGA KÄRLEKEN - som uppfyller varje behov. Allt de behövde göra var att
be, söka, knacka och varje behov skulle förlänas dem oberoende av dess beskaffenhet.
Glädjefyllt skulle jag förmedla den goda nyheten att 'förlossning från lidandet' låg inom räckhåll för
dem, om blott de vidtog de nödvändiga stegen att rena sitt sinne och hjärta från det manifesterade
livets tvillingimpulser.
Detta borde vara lätt trodde jag, det enda som behövdes var insikt och självkontroll.
(-jag har nedstigit till era vibrationer för att återuppleva min aktuella sinnesstämning under min vistelse
i öknen. Det skulle väsentligt hjälpa er att förstå, om ni försökte träda in i mitt 'medvetandetillstånd' vid
denna tidpunkt. Mycket av det jag utförde i form av helande, som att gå på vattnet klarnar för er. De
kommer att förstås som en naturlig följd av mina nya insikter om Fader- Skaparkraften .
Om ni läser Matteus - och Markus evangelier, får deras nedteckningar en ny innebörd för er. -)
För att återkomma till mina sista timmar av upplysning - där befann jag mig i öknen, och ägde insiken
om att människan själv - (oförskyllt) skapar den barriär som hindrar samstämmighet med FaderSkaparkraften. Jag längtade efter att skynda tillbaka och undervisa, hela, trösta och torka tårarna på
dem jag kände så stort medlidande för.
Ändå var jag motvillig att lämna denna helgade plats där jag blivit så upplyst och transformerad i
anden.
Å andra sidan låg en underbar framtid framför mig.
Jag skulle vandra genom städer, byar och bosättningar och förmedla de GODA NYHETERNA för alla.
Himmelriket, där alla sjukdomar utplånades och alla behov tillgodosågs fanns inom dem! Eftersom
jag visste att Fadern och jag var ett, nu då mitt sinne renats från gamla tankar och idéer, kunde jag
hela deras sjukdomar. Jag skulle undervisa dem hur de kunde minska sin fattigdom.
Då FADERSMEDVETANDET inom mig började avta och jag gradvis återvände till mänskligt
medvetande blev jag medveten om en gnagande hunger och också om ett återvändande till mitt
mänskliga tillstånd och tankar.
Mitt gensvar på mina erfarenheter under sex veckor började förändras. Min sedvanliga medvetenhet
om mig själv och mina begär upptog mina tankar.
Det mest häpnadsväckande och förunderliga har hänt mig! jublade jag. Mig har givits kunskap bortom
allt som tidigare givits någon människa .
Jag var lycksalig över insikten om att mina tvivel och mitt uppror mot den traditionella ortodoxa
judendomens lära om en hämndgirig gud äntligen hade rättfärdigats.
Jag hade haft rätt trots allt!
Vem skulle ha anat att det mänskliga sinnet kunde vara så till den grad kreativt, att en kraftfull tanke
eller ett intensivt begär faktiskt kunde manifesteras i den synliga världen?
Jag förstod att Moses måste ha vetat något om detta, för han hade uträttat en del märkliga ting när
israeliterna var i stor nöd. Han blev en ledare som ändrade kursen för israeliterna som varit förslavade
i Egypten.

Jag kunde nu återvända till mitt folk och befria dem deras egna lärares rigida kontroll. Mina
hungersmärtor tilltog och blev intensiva. Det slog mig, att jag kunde förvandla stenar till bröd, för att
tillfredsställa min längtan efter föda. Jag mindes att 'Fadern-Skaparkraften' verkade genom mitt sinne
och därmed skulle allt i universum vara underkastat min befallning.
Jag var nära att uttala ordet som skulle förvandla stenar till bröd, då något inom mig plötsligt hejdade
mig.
Det kom för mig att 'Fadern-Skaparmedvetandet' innebar fullständigt skydd, näring, uppfyllande av
behov och därför skulle min hunger tas om hand blott jag bad Fadern om hugsvalelse.
Jag insåg att, ifall det lilla jaget, mitt mänskliga jag, i sin nöd brukade Skaparkraften för egen vinning,
skulle jag vara i färd med att bygga en barriär mellan Fader Skaparmedvetandet och mig själv och allt
det jag precis lärt mig kunde bli fråntaget mig. Detta skrämde mig och jag bad snabbt 'FadernSkaparkraften' om förnyad styrka att föra mig tillbaka till Nasarets bosättningar. Jag bad även om
befrielse från min hunger på sätt som var rätt för mig.
Omedelbart befriades jag från mina hungersmärtor och jag kände ett energiflöde genom hela kroppen.
På detta s ätt bevisade jag, att allt jag sett, hört och förstått var verklighet och inte någon fåfänglig
fantasi som fötts ur min vistelse i öknen, ensam och fastande.
Min nya energi gjorde det möjligt för mig att hasta fram över den ojämna terrängen ut ur öknen. På
vägen mötte jag en välklädd man med ett vänligt och behagligt ut seende. Han hälsade mig varmt och
uttryckte sin oro över mitt vanvårdade yttre och min dåliga kondition.
Med glädje bad han mig sitta ner på en sten och delade med sig av sitt förträffliga bröd och kött. Jag
undrade varför han befann sig på en så öde plats och varifrån han kommit. Som svar på mina frågor
log han endast och verkade inte alls överraskad när jag berättade att jag vistats i öknen så länge att
jag förlorat räkningen på dagarna. Jag beskrev hur jag blivit upplyst om Skaparens sanna natur och
blivit förevisad de naturliga Lagarna för Existensen. Han log endast och nickade.
Jag skall återvända till mitt folk och undervisa dem i allt jag fått lära mig, sade jag glädjefylld. Jag
kommer att kunna hela dem och ge lindring för varje sjukdom och olägenhet
.
Främlingen svarade sorgset: Det kommer att ta årtusenden i anspråk.
Jag tänkte precis tillrättavisa honom för hans avsaknad av tillit då jag insåg att han var borta.
Jag visste då att en Gudomlig budbärare hade kommit för att bispringa mig med gott bröd och kött och för att medkännande varna mig för att jag kanske inte, trots min entusiasm, skulle uppleva min
mission så enkel att genomföra. Jag kände mig tömd av hans varning. Min entusiasm falnade. Vägen
fram till den första byn på min färd verkade ändlös. Att en förändring i mänskligt tänkande kan
åstadkomma en sådan humörsvängning!
Det kom för mig att jag ytterligare kunde bevisa sanningshalten i allt som visats mig genom att hoppa
över kanten av ett stup vilket avsevärt skulle förkorta min färd.
Precis då jag skulle göra detta slog det mig med stor kraft att jag försökte bevisa att min tid av
upplysning var verklig. Om sådana bevis var nödvändiga, befann jag mig i ett tillstånd av tvivel och
skulle förmodligen ta livet av mig. Därtill hade det ju förelagts mig, att jag vid alla tillfällen kunde
upplyfta mina tankar till 'Fadern-Skaparmedvetandet' och be om en lösning för alla problem. Hur
snabbt glömde jag inte Sanningen!

Sålunda bad jag passionerat om förlåtelse för min svaghet att inlåta mig i mina fantasier och
söka göra saker på mitt sätt.
Åter kom gensvaret i form av förnyad kraft och ett säkrare steg då jag mödosamt kämpade mig fram i
den ojämna terrängen. Jag märkte också, att jag färdades långa sträckor med sådan hastighet, att det
verkade som om jag överskridit normal tidsuppfattning och jag befann mig i en mer tyngdlös
dimension där mänsklig upplevelse var upplyft bortom den utmattande energiförbrukning som normalt
var dess gissel.
Att röra sig var nu så lätt att det var stärkande. Jag jublade över det faktum att jag funnit nyckeln till ett
liv i överflöd!
Något senare, då jag kände mig avslappnad, började tankarna vandra och jag tänkte på mitt möte
med främlingen och den vänlighet han visat mig. Jag kom också ihåg hans varning och återigen
började min vanliga natur göra sig gällande i det jag kände mig djupt upprorisk mot att han skulle tro
sig kunna tala om för mig hur mitt arbete skulle förlöpa. Jag bestämde mig för att han inget visste om
min framtid och lade därmed varningen åt sidan.
Jag resonerade att med 'min kunskap kunde jag uträtta saker ingen människa tidigare gjort. I stället för
att kämpa med ett svårt liv, skulle jag enkelt börja samla rikedomar, attrahera följeslagare var jag drog
fram och dela med mig av mina kunskaper till dem och så underlätta även deras liv. Jag skulle kunna
befria dem från all smärta och allt lidande.' Medan jag tänkte på alla de platser jag så lätt kunde besök
a kände jag hur jag gled fram över markytan och steg uppåt tills jag nådde toppen av ett högt berg
med utsikt över den omkringliggande landsbygden.
Där låg det, allt utbrett inför mig. Jag kände min tidigare entusiasm återkomma. Det skulle vara så
enkelt att samla människorna och delge dem min kunskap. Jag skulle få makt, bli känd som mannen
som befriade mänskligheten från sjukdom och bekymmer. Jag skulle vinna deras beundran och
respekt och inte längre ihågkommas som en lat och värdelös varelse.
Som en oerhörd chock kom allt jag helt nyligen, blott för några timmar sedan, undervisats om, tillbaka
med stor kraft och klarhet.
Hade jag inte blivit lärd, att det enda sättet för mig att någonsin nå framgång, var att uppge min
egenvilja och vända mig till Fadern och be om hjälp i allt jag åtog mig?
Sedan kom jag ihåg att skapelsen hade sina egna särskilda syften att uppfylla.
Individualiseringsprocessen hade skapat det mänskliga beteendets attraktions- och avvisandekraft,
givandet och tagandet. Även om dessa mänskliga egenskaper förorsakade mycket själsligt lidande i
människors liv, var det inte just detta lidande som tvingade dem att söka ett bättre sätt att leva för att
finna verklig lycka? Jag insåg att mänskliga sjukdomar hade sin plats i ordningen för den mänskliga
existensen.
Var det rätt av mig att ge dem företrädesberättigad information för att upphäva effekterna av
‘individualiseringsprocessen’?
Jag insåg, att jag i mitt tänkande utgått från min egen individuella brännpunkt, egot och att det var
egodriften som byggde upp barriärer mellan mänskligheten och 'Fadern-Skaparmedvetandet' .
Därför måste min egen brännpunkt för mänskligt begär övervinnas om jag skulle kunna leva i
fullkomlig harmoni med min Fader vilket var min uppriktiga avsikt.

Därefter fort satte jag min vandring och tänkte på vad som låg framför mig och hur jag skulle
övervinna de impulser som styrde min personliga mänsklighet för att bli kvar i Fadersmedvetandets
flöde ur vilket jag kunde utvinna inspiration, vägledning, svar på mina problem, min dagliga näring,
daglig hälsa och dagligt skydd.
Jag insåg, de fakto, att så länge jag förblev i detta dagliga flöde av Fadersmedvetandet kunde inget
skada mig och varje behov tillgodoses. Än viktigare var att Fadersmedvetandet som verkade genom
mig skulle åstadkomma vadhelst behövdes för människor i stort behov av helande och tröst.
Ständigt måste jag övervinna min upproriskhet gentemot verklighetens hårda realiteter och lyssna till
den inre rösten och böja mig för Faderns högre vilja . Denna högre vilja var fullkomlig kärlek och av
såg endast att gynna det högsta goda för mig. Det skulle vara utomordentligt dumt, insåg jag, att
fortsätta längs den väg som styrdes av egenvilja som hitintills dikterat mitt beteende.
Det var nu som jag inspirerades att tala i liknelser till människorna.
De som var mogna att ta emot kunskapen skulle förstå dem och använda sig väl av dem.
Men som det visade sig, förmådde inte ens mina lärjungar frigöra sig från den judiska doktrinen i
tillräcklig utsträckning för att möjliggöra för dem att förstå vare sig medvetandeprincipen eller den
Gudomliga 'Skaparkraftens' aktivitet i skapelsen. (Fram till nu har den förblivit ett mysterium för alla
utom för de andligt upplysta). Inte ens upplysningens andliga ord kan omedelbart förstås av det
mänskliga sinnet varför dessa brev måste läsas långsamt och beledsagas av mycken meditation och
bön för att rätt förstås.
Minns att, såvida du inte blir likt ett barn med sinnet fyllt av förundran och fullkomlig tro, (och befriar
dig från det meningslösa virrvarret av trosuppfattningar, fördomar, förbittring, ambitioner, ego-drift) kan
du inte tillgodogöra dig dessa sidor på rätt sätt.
För att bli likt ett barn måste du bemöda dig att avlägsna all tidigare mental påverkan.
Om du lider mentalt, emotionellt eller fysiskt, beror det enbart på att det du uppriktigt trott på, inte har
kunnat hjälpa dig och inte ökat ditt välbefinnande.
Det är dags för dig att granska din INSTÄLLNING' . Är du nöjd med den?
Du kan välja och när du gör dina val kan du kalla på 'Fadern' för att hjälpa dig att förändras. Hjälpen
kommer att givas om blott du inte tvivlar.
Jag uppmanar er därför att läsa och tillgodogöra er de härpå följande sidorna . Jag vill inskärpa hos er
styrkan i era attityder - som utgör den totala summan av all er medvetna och undermedvetna
programmering. Det är väsentligt att ni inser att dessa mänskliga attityder inte till någon del har sitt
ursprung i den andliga dimensionen. De är helt och hållet jordiska och troligen fyllda av mytiska idéer,
fördomar, missuppfattningar, förtrytelse, begravda minnen av tidiga oförrätter och vanemässiga
reaktioner på livets upp- och nedgångar. Era mänskliga attityder ( inbegripande religiösa idéer i någon
form eller trosuppfattningar) bestämmer er världsbild, era relationer, erfarenheter, framgångar,
misslyckanden, glädje och elände. De är t. o. m. ansvariga för era sjukdomar och olyckshändelser.
Inget sker av en slump. Allt vävs av ert personliga medvetandes inre trådar - av tankar, förväntningar,
er tro på livet, på ödet eller på ”Gud”. Ni lever i en värld ni själva skapat. Detta är anledningen till att
barn som vuxit upp i samma miljö blir helt olika. Var och en har sin individuella referensram
konstruerad enligt inneboende karaktärsdrag.

OM ni från födelsen inte utvecklade er Inställningsförmåga, skulle ni vara lika omedvetna som en
staty, utan känslor, gensvar och tankeförmåga. Tomt skulle ni betrakta världen och även om det rådde
stor aktivitet runt omkring er skulle inget göra intryck i ert medvetande eftersom ni vore utan
reaktionsförmåga. Inget skulle göra er glad eller ledsen, inte ens om en bomb exploderade i närheten.
Utan inställningsförmåga finns inget liv, ingen utveckling, inget ont, inget gott. Den typ av referensram
man har bestämmer kvalitén i ens liv. Detta är den allra första Sanningen i existensen som jag vill att
ni skall inse och helt förstå.
Ni bär vidare med er denna referens ram hela livet vart än ni går.
Man kan inte undgå den. Dag efter dag kommer den att fortsätta att skapa samma slags tillvaro som
ni tidigare haft. Många går genom hela liv i tron att de är beklagansvärda. De anser att andra varit
elaka, ovänliga, otrevliga mot dem och gjort deras liv olyckligt De anser att andra människor grälar
med dem och förorsakar svårigheter och att de själva är helt oskyldiga till någon form av provokation.
Men det hela förhåller sig tvärtom, andra människor är inte skyldiga. Det är deras personliga
inställning som drar till sig negativa förhållanden.
Många människor värjer sig för att erkänna att endast de själva är ansvariga för sina bekymmer. Det
är svårare för vissa människor att erkänna sina otillräckligheter än för dem som besitter en inre styrka
och har självförtroendet att betrakta sig själva ärligt och rakt.
Uppriktig bön drar in Faders-Skaparmedvetande till sinnet; stilla, hemlighetsfullt renar det mänskliga
medvetandet från allt som sökaren känner sig obekväm med. Av nödtvång är det en långsam och
gradvis process av renande och utveckling.
KÄNSLOMÖNSTER
Era känslomönster k an vara lika skadliga för ert totala välbefinnande som era referensramar. Era
referensramar tillsammans med era känslomönster är era skaparverktyg.
Tillsammans utgör de de nödvändiga riktlinjerna för framtida ägodelar, händelser och omständigheter.
Dessa SKAPARVERKTYG är verksamma i ert liv oavsett om ni vill det eller ej. Det är oerhört mycket
svårare att att upptäcka djuprotade emotionella attityder, vare sig medvetna eller undermedvetna, än
att identifiera sin mentala programmering.
Människor kan vara besatta av negativa känslomönster och vara helt omedvetna om dem, då de döljs
av den dagliga rutinens ögonblicks känslor. För att upptäcka hur era känslomönster verkligen ser ut
kan ni ställa frågor i linje med nedanstående och sedan vara helt ärliga med er själva. Att försöka dölja
sanningen om de egna känslomönstren är att lura sig själv och hindrar er att uppnå den glädjefyllda
existens som varit avsikten.
Vad känner du verkligen inför LIVET? Jag vill att du skriver ett varmt medkännande brev till dig själv,
där du exakt beskriver vad du känner då du besvarar följande frågor: Är du glad att du lever eller
skulle du föredra att upphöra leva? Om ditt sanningsenliga svar är det sistnämnda, då har du en
negativ inställning till livet och är i konflikt med dig själv på en djup nivå. På medveten nivå vet du, att
du måste fort sätta ditt dagliga liv, men på djupet önskar du att du kunde lämna det. Detta inre krig
hindrar dig från att dra till dig allt du kunde uppleva om du hade ett positivt känslomönster.
Vilka känslor hyser du egentligen för dina släktingar? Föreligger det någon dold fientlighet, som du
inte vill vidkännas eller som du inte insåg att fanns?
Vad känner du för ditt arbete, dina kolleger, underhållning, andra ras er m. m?

Skriv ner allt du upptäcker om dig själv och sätt sedan undan brevet på ett säkert ställe.
Detta arbete som du gjort, är avsett endast för dig själv - som en tillgång bara för dig. Du har inte gjort
det för att bli en bättre människa eller för att behaga Gud eller för att få andra människors
godkännande. Du har gjort det för att avlägsna befintliga inre blockeringar för din andliga utveckling
och slutliga lycka.
Om du beslutar dig för att förändra ditt liv genom att dagligen läsa dessa brev, uppmanar jag
dig att placera det daterade brevet på ett säkert ställe. Läs det igen om ett år och gläd dig åt de
förändringar som du märker ha skett i din inställning.
Du kommer också att lägga märke till att det skett förändringar i dina levnadsomständigheter.
Kom ihåg att all bön och meditation, som helt fokuseras på Skaparen, medför ny kraft och nya insikter
som i sin tur medför förändringar i dina känslor och i din omgivning. Fokusera inte på dina problem då
du ber, utan be om rätt tillvägagångssätt att lösa dem. Låt Skaparen förmedla den rätta lösningen,
som din mänskliga hjärna är oförmögen att finna ut.
Exempelvis skall du aldrig tala med din Skapare 'Fadern' om hur sjuk du är. Koncentrera dig i stället
på Kraften som du omedelbart mottar (även om ditt mänskliga medvetande kan vara alltför
ogenomträngligt för att uppfatta den) och tacka för ditt snabba tillfrisknande och var förvissad om att
så kommer att ske.
När vi tackar accepterar vi, erkänner vi och är förvissade om- samt inpräntar i vårt medvetande
insikten, att vår bön nu vilar i Faderskärlekens medvetande och är i färd med att bearbetas för att
synliggöras i sinom tid. Under min tid i Palestina tackade jag ständigt på förhand för de verk som
utfördes.
Bed inte först för att sedan gå sedan ut ur rummet och redogöra för hur dåligt du mår eller hur förfärlig
din personliga eller den nationella situationen är. Om du bett till Skaparen, Fadern, att ta hand om dina
problem, dina finanser eller din dåliga hälsa är det en förolämpning gentemot Honom att fortsätta älta
gamla negativa tillstånd. Du omintetgör omedelbart det arbete Skaparen-Fadern är i färd med att
uträtta.
Om du, efter det du bett, anser att de det tidigare negativa tillståndet inte kommit att tillhöra det
förflutna, återgå till dina böner fram till dess att du kan avfärda dem ur sinnet och verkligen tro på, att i
samma ögonblick, allt ordnas i gudomlig ordning . Återkom och tacka om och om igen för de förmåner
du bett om. De kommer säkerligen att materialisera sig.
I världen idag finns tusentals människor som ständigt förlitar sig på att den Universella Fadern,
Skaparen förser dem med allt de behöver och som bär vittnesmål om otaliga välsignelser i sitt liv.
Överge rädslorna ty de de medför ingenting. Vänd dig nu till den universella Fadern Skaparen- som är
KÄLLAN TILL DITT VARANDE, befruktning, utveckling, nutrition, regenerering, helande, uppfyllande
av alla behov och ditt SKYDD, allt i ett system av ANDLIG LAG OCH ORDNING.
Förstå att all denna underbara verksamhet är konstruktiv, metodisk och ändamålsenlig.
Det ligger verkligen ett MÄSTARSINNE bak om er, era familjer och livsbetingelser. Ha TILLIT till det.
Tillåt inte ert eget tänkande att förgöra den Gudomliga Skaparprocessen!

Minns framförallt att Jag KRISTUS, utförde mina s. k. mirakel endast därför att jag förstod att Guds
rike fanns inom mig och att jag alltid kunde lita på att min Skapare Fadern skulle utföra sitt arbete
genom mig.
Kom ihåg att ni har ett individuellt medvetande endast för att ni förmått förvärva det ur det Skapande
Fadersmedvetandet.
När ert personliga medvetande är helt renat från negativitet, kommer ni att upptäcka, att också ni blivit
en renad kanal för det Skapande Fadersmedvetandet. Också ni blir en glädjerik källa för växande,
näring, helande, vårdande, skydd, behovsuppfyllelse, för alla i er närhet, i ett system av
välorganiserad lag och ordning. Denna kraftfulla påverkan sträck er sig via ert sinne också till er familj,
era vänner, grannar, gårdar och även till era djur och grödor.
Liksom elektriciteten som passerar era händer då ni tänder en Bunsenbrännare, gagnar utstrålningen
av er Livskraft alla som kommer inom er inflytelsesfär.
Detta var avsikten bakom skapelsen. Du var menad att uttrycka Universellt Skaparmedvetande
med hjärta och sinne. Jag, Kristus har kommit vid denna tidpunkt för att visa er hur ni kan göra det.
Beakta först och främst mitt medvetandetillstånd då jag utförde mina s. k. mirakel.
Jag bad inte någon speciell bön. Jag bad endast till Fadern, Skaparen, som genomlyste mitt eget
medvetande, om vad som behövdes.
Jag insåg och visualiserade kraftfullt att Fadern, Skaparmedvetandet var en dynamiskt verkande
Kraft, som i den synliga världen manifesterades som: Kreativitet, intelligent formgivning, växande,
näring, skydd, helande, regenerering, uppfyllelse av alla behov - allt inom ett system av lag och
ordning.
Jag förstod att det Skapande Fadersmedvetandet skulle utstråla hela Sin beskaffenhet genom mitt
medvetande för att sedan träda in i medvetandet hos dem som bad om helande och ärligt trodde på
att det skulle förlänas dem. Jag visste också, att om de inte hade' tro och förväntan' på helande, skulle
denna typ av negativt medvetande inte bli påverkat av inflödet av Fadersmedvetandets natur och
inget helande skulle äga rum.
Jag förstod också att det helande arbetet som utfördes av det Skapande Fadersmedvetandet i själva
verket var Kärlek synliggjord på jorden.
Jag förstod att alla verk som utfördes av det Skapande Fadersmedvetandet i den synliga världen i
själva verket var Kärlek synliggjord på jorden och jag tackade för det.
Jag förstod att all substans i universum hade sprungit ur Universellt Medvetande och gav tack .
Jag förstod att 'Fadern, Skaparmedvetandet' var arbetaren och att Det var evigt, oändligt och att
inget, utom det mänskliga sinnet kunde hindra det från att utföra sitt arbete.
Därför renade jag mitt sinne från alla mänskliga känslor och tankar och visste att jag var den
fulländade kanalen för 'Faderskärleken' med vetskap om att 'Faderskärlekens' fulländade vilja skulle
fullgöras i den människa som var i behov av helande.
Men märk väl, jag visste också att vad i människans medvetande som hade förorsakat hennes
förlamande eller sjukliga tillstånd hade utraderats ur hennes kropp för ögonblicket. Frågan var
huruvida hennes normala medvetande skulle medföra att det tillstånd som gudomligt avlägsnats skulle
återkomma?
Därför sade jag till dem som blivit helade: ”gå och synda icke mer”.

Jag vill att ni skall veta och tro på med hela ert hjärta att mitt medvetandetillstånd då jag var på
jorden, som jag beskrivit i ovanstående stycken, är det medvetandetillstånd som ni skall sträva
mot med hela ert hjärta och sinne.
Mina rön om upplysning i öknen möjliggjorde för mig att, i stor utsträckning, uppnå KRISTUS
MEDVETANDE medan jag ännu var kvar på jorden. Ni kan följa i mina spår om viljan finns hos er och
jag kommer att finnas till hands och vara er behjälplig under färden. Ni kommer att känna min närvaro
om ni är tillräckligt sensitiva. Men om ni under viss tid inte känner något alls, låt er icke nedslås, ty
alltmedan ni arbetar med att förändra ert medvetande, kan ni vara helt övertygade om, att ni kommer
att tona in i KRISTUS MEDVETANDET och att jag kommer att vara medveten om allt som sker med
er.
Vet att ert mål på jorden är att lyftas upp i andligt medvetande till dess ni överskrider allt mänskligt
som för närvarande håller er tillbaka, så att ni också en gång kan behärska elementen och bli
mästare.
Ni skall också veta att då världsmedvetandet en gång är helt i samklang med Fader
Skaparmedvetandet, kommer alla hinder för ett fullkomligt välbefinnande att upplösas.
Malariabärande moskiter kommer inte att finnas kvar, ej heller gräshoppor som plundrar grödorna,
stränga klimatförhållanden, infektioner, virus och allt som idag förorsakar problem för allt levande är
utplånat. Ni kommer att leva under en mantel av universellt skydd.
När ert medvetande är i fulländad samklang och i harmoni med Faderskärleken - då skyddas också
ni gudomligt och blir kanaler för formskapande, växande, näring, skydd, helande, regenerering,
behovsuppfyllande, lag och ordning.
FADERSKÄRLEKEN blir verksam i ert sinne, hjärta, kropp och i allt ni företar er.
Det börjar verka i alla dem mot vilka ni riktar dess kraft.
KRISTUS UTGER SIN SANNING Den är verksam i alla som du riktar dess kraft emot.
Det är Kristi kära önskan att dessa BREV snabbt skall bli publicerade och utdelade bland
människor som söker sanningen. Om mina brev citeras, vänligen ange källan tydligt: Kristus
Breven från Kristus Vägen; Christs Letters Christs Way
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