Er der virkelig en Gud?
dikteret 2003-2007
overs. 2019

KRISTUS SIGER:
Jeg er vendt tilbage og henvender mig til jer på et dagligtsprog for at løse forskellige
problemer, som menneskene er nødt til at beskæftige sig med, når de er på jorden.
Jeg gør dette gennem min Referents* sind, fordi de, der virkelig har omfavnet
SANDHEDEN indeholdt i mine breve og som forsøger at styre deres daglige liv ved
denne dybe forståelse af skabelsens hemmeligheder, har i sidste ende fundet stor
lindring fra tidligere byrder.
De har med glæde opdaget, at menneskeheden ikke er født som et offer for
omstændighederne.
De har fundet ud af, at de har en reel, pålidelig "MÅDE", hvorpå de overvinder
vanskeligheder eller bærer tilbageslag med indre styrke og endog lykke.
Hvad er denne "MÅDE"?
Det er
KILDEN TIL AL VÆREN
- ikke den Jehova-type Gud, som beskrevet i Bibelen, men det
UNIVERSELLE LYS af VÆREN,
som er oplevet af sande mystikere.
Som tiden går, vil mennesker, med en længsel efter at dykke dybere ned i åndelig
SANDHED (ikke religion) opdage, at de har en naturlig evne for mysticisme.
Når dette sker, vil sådanne mennesker ikke længere spørge:
"Er der virkelig en Gud?"

Men de vil vide ud over enhver tvivl, at der er en storslået, kraftfuld, universel
FØRSTE ÅRSAG eller UNIVERSEL KILDE,
hvorfra alle ting har taget individualiseret form,
i hvis storslåede BEVIDSTHEDS-ENERGI alt levende og livløst er opretholdt i hele
deres verdslige liv ... og for evigt derefter.
Kan I begribe, hvor vidunderligt opløftende og spændende det er at opdage,
at I ikke virkelig er en bebyrdet sjæl, et offer for omstændigheder, født til at sidde fast
i det hjulspor, i hvilken I blev født, eller den kløft, i hvilken I hen ad vejen er faldet
ned?
Kan I forstå, hvor opløftende det er fuldt ud at erkende,
at denne UNIVERSELLE BEVIDSTHEDS-ENERGI har været INDEN i jer alle
disse år, hemmeligt og stille opretholdt væksten, ernæringen, helingen, beskyttelsen
mod bakterier, sikret udskiftning af døende celler og tilføjet styrke til muskler og
sener, når kaldet til at gøre det ved ekstra motion ...
alle disse vidunderlige aktiviteter i jeres kroppe har fundet sted uden hjælp fra jer.
Kan I se, at I er dagligt, natligt, støttet af - hvad I ikke kender?
Forskere kan forklare alle disse aktiviteter, men de kan ikke begynde på at forklare,
hvilken stor IMPULS AF VÆREN, som driver dem til handling.
Jeg kan fortælle jer for jeg blevet givet fuld oplysning på jorden og fordi jeg er opsteget gennem de
forskellige niveauer af LYS, indtil jeg er på selve kanten af det EVIGE
EKVILIBRIUM**, hvor vores fælles FØRSTE ÅRSAG, KILDEN til al VÆREN
residerer i et "tomrum"*** af Stilhed og Tysthed.
Jeg kender den sande natur af vores FØRSTE ÅRSAG, fordi jeg selv er en næsten
perfekt individualisering af DEN.
I og jeg,
der er den opstegne Kristus, tidligere kendt som "Jesus" da jeg var på jorden,
er begge kommet fra den samme kilde, som jeg kaldte "FADEREN",

fordi jeg efter min oplysning indså, at
DEN er den SANDE FADER/MODER TIL AL SKABELSE.
Menneskenes forældre er blot skabelsens formidlere, gennem hvilken KILDEN TIL
VÆREN arbejder.
Stol på mig, for jeg ved hinsides al tvivl og fortæller jer sandfærdigt at mens jeres menneskelige forældre kan svigte jer, vil I, når I går MIN VEJ KRISTUS-VEJEN, til sidst opdage,
at FADEREN er en aldrig svigtende KILDE til forsyning, heling, vejledning,
præsenteren af uventede muligheder, inspiration til glæde.
Uanset hvor I måtte befinde jer på jorden,
hvilke problemer I er i, hvilken skam og skændsel I står over for, hvilken mangel på
penge, der forfølger jer, lige inden i jer og over jer,
har i de ÅNDELIGE MIDLER, som I kan påkalde med hele jeres hjerte og sind - og
svaret vil helt sikkert komme - HVIS I IKKE TVIVLER.
Mange mennesker vil være uenige med denne erklæring og håne.
Men det er også sandt, at de har levet i en tilstand af vantro.
De, der minut for minut har valgt at gå
MIN VEJ - KRISTUS-VEJEN
vil være enig med mine ord, for de vil have lært, hvordan man mediterer korrekt stiller sit sind og oplever lidt af stilheden og tystheden i "tomrummet"** og det
Universelle Ekvilibrium** - selve skabelsens Kilde og derved trække på KILDEN til al skabelse og perfektion.
Lad ingen vove at fordømme eller kritisere disse ord, før de ligeledes har formået at
stilne deres snakkende sind og kommet ind i stilheden.
Efter en sådan oplevelse kan intet menneskeligt sind modstå den Guddommelige
kalden og søge DEN, Som har givet dem liv og opfostret dem til voksenalderen.

Gå til Brev 1 for at finde ud af, hvad jeg lærte gennem fuldkommen oplysning i
ørkenen i Palæstina.
Når I fuldt ud har absorberet den fulde sandhed om eksistens og begynder at forsøge
at sætte denne viden til daglig handling, som jeg gjorde vil I også finde, at der sker mirakler, stadig hurtigere, jo dybere og mere fuldstændigt
I absorberer og praktiserer de evige Sandheder.
For fuldt ud at forstå jeres KILDE og jeres sande forhold til DEN læs Brev 5 og 6 - læs dem igen og igen,
så I aldrig igen tænker på jeres verden som værende af fast stof men straks erkender, at den udelukkende er sammensat af
EVIG BEVIDSTHED og de storslåede IMPULSER,
som omfatter al VÆRENS NATUR.
*referent, eng.: recorder.
**ekvilibrium, nærmest "i balance".
***void, "tomrum".
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Menneskelig kærlighed bringer skuffelse
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KRISTUS SIGER:
KÆRLIGHED - KÆRLIGHED - KÆRLIGHED - er den eneste vej til heling,
velvære, velstand, sand succes, lykke.
.
»Jeg ved, at I betragter denne snak om KÆRLIGHED som værende skinhellig eller
sentimental eller råd, der vil behage "Gud" - eller "glæde Gud" - eller det vil gøre jer
til en "god" person i modsætning til til en "ond".
Men det er den måde, jeres bedstefædre tænkte på. Aldrig, når som helst under eller
efter mit liv i Palæstina, har jeg fremført et udsagn for at hjælpe jer med at blive en
"bedre" person.
Dette er en jødisk fejlfortolkning af mine jordiske læresætninger.
Sådanne fortolkninger bør nu kasseres så hurtigt som muligt. De overskygger jeres
indre opfattelser og åndelige syn.
De forhindrer oprigtige åndeligt søgende i at acceptere SANDHEDEN af VÆREN.
Kendskab til SANDHEDEN af VÆREN gjorde det muligt for mig at forlade ørkenen
i Palæstina som en forandret mand, en åndelig Mester og Healer med kontrol over de
atomare elementer.
Det er nu tiden til, for de der er rede, at absorbere den viden og begynde at konstruere

de liv, det er inden for deres magt at konstruere.
Derfor har jeg bevidst oprettet et middel til at nå verden gennem Referentens*
dedikerede samarbejde for at forsøge at løfte jer ud af verdensomspændende
overbevisninger undervist af Kristne Kirker - overbevisninger, der blinder jeres
åndelige vision.
Den tro, at I blev skabt af den slags "Gud", der ser jorden som en skolelærer, ser på
sin skole og markerer sorte kors for dårlig opførsel og tildeler "gyldne stjerner" for
godt arbejde.
En GUD, som uvidende mennesker tilbad i tusinder af år, en GUD, der havde brug
for GAVER og TILBEDELSE for at påvirke "HAM" fra at sende straffe i form af
skadedyr, sygdomme, oversvømmelser, epidemier, død:
En GUD, der glædede sig over ofre af fugle og pletfrie dyr:
En GUD, som kun kunne forenes med den verden, han havde skabt, gennem hans
såkaldte eneste søns blodige død.
Jeg, den sande Kristus, kan kun sige til de kristne i verden:
"Hvilken yderst eksemplarisk, ædelmodig Gud I har formet for jer selv!
En GUD til at frygte - men aldrig æret!
Jeg, den sande Kristus, kan kun spørge de kristne i verden: "Hvad er der i jeres
personlige natur eller karakter, som driver jer i denne mere oplyste tidsalder, en
tidsalder med næstekærlighed i udvikling, at holde fast ved og voldeligt forsvare den
gamle Kristne Dogma, som logisk set ikke har en enkelt bevislig sandhed at rose sig
af over for jeres ræsonnerende sind.
I har skabt for jer selv, en GUD, som I ellers aldrig ville efterligne, hvis diktatoriske
adfærd jeres lande har lovgivet imod ved at vedtage LOVGIVNINGER OM
MENNESKERETTIGHEDER.
Jeres menneskelige love har forbudt spanskrør** i jeres skoler, men I klamrer jer til
og forsvarer en religion som er alt om "den store kæp"....
"Tro på Jesus Kristus, eller I kommer i helvede."
Siden jeg, KRISTUS, er Universel KÆRLIGHED - stop med at læse et øjeblik og
prøv at forstå, at en sådan erklæring aldrig nogensinde kunne laves af mig selv.
Forsøg at forstå, at min intervention ved hjælp af jeres internet var uundgåeligt.

Jeg vil forlade jer her for at give jer tid til at absorbere min besked.
Jeg anbefaler jer Brev 2 og 3, der så godt vi kunne, beskriver Jesu virkelige persona,
der boede og blev korsfæstet i Palæstina, for 2000 år siden,.
*Referent, eng. recorder.
**spanskrør, kæp, eng. stick.
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Skab skønne liv, vidunderlig sex
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KRISTUS SIGER:
"Jeg er kommet igen for I et dagligdags sprog at tale om jeres liv og hvordan I griber
jeres daglige liv an.
I står op om morgenen og har absolut ingen idé om, hvad der virkelig ligger foran jer.
I kaster jer ud i jeres rutiner og siger sætninger og siger ord uden en tanke om deres
sandsynlige indvirkning på jeres miljø eller hvad de kan gøre for jeres tilhørere eller
hvad I lægger op for jer selv i fremtiden.
I tror, at I har kontrol over jeres liv, men i virkeligheden handler I alle ubesindigt og i
total uvidenhed om, hvad I skaber for jer selv, minut for minut.
Lige så vigtigt bærer I omkring på en følelsesmæssig byrde, som ingen mængde
interessante arrangementer eller spændende oplevelser kan tørre af jeres hjerte og
bevidsthed.
Overalt hvor I går, sænker den følelsesmæssige byrde jeres bevidsthedsvibrationer og
går ned i jeres nervesystem og derefter ind i jeres fysiske celler, hvilket reducerer
livskraften i dem og deres funktioner - herunder deres effektivitet i selvreparation.
Når I støder på modstand, rejser jeres menneskelige ego børster i selvforsvar. Jeres
Egos job som ‘Vogter af jeres Individualitet' er at sikre jeres overlevelse.
Derfor springer det til jeres forsvar og I føler, at modstand i enhver form er

uacceptabel og ikke bør tolereres.
Som følge heraf finder I, at jeres sind og følelser bliver foruroligede, fortørnede og
ophidsede og I vil slå tilbage for at få modstanden til at forsvinde, uanset om det er
berettiget eller ej.
Dette er noget, som mennesker bør forstå om Egoet - det mangler absolut indsigt,
objektivitet eller spontan retfærdighed.
Når I styres af Ego-impulserne, er de bevidsthedsvibrationer, I nu udsender, så
ubalancerede, så blottet for sund fornuft, at de har negativ indflydelse på
menneskerne omkring jer og skaber bevidstheds-blåtryk af så megen disharmoni, at
de begynder at påvirke jeres fremtid, oplevelser, aktiviteter og situationer.
Det er afgørende for jeres fremtidige velfærd og liv, at I vågner op til, at I ikke er ofre
for jeres omstændigheder og oplevelser i jeres liv - men SKABEREN af dem.
Hvis I for eksempel i løbet af dagen skaber ballade eller en diskussion med
arbejdskammerater eller chefen, kan I stadig være kontrolleret af jeres hævngerrige
Ego, når I vender hjem fra jeres arbejde til jeres nære og kære om aftenen.
Hvis det er tilfældet, taler i ikke længere fra jeres sandheds stilhed eller fra de
åndelige værdier I måtte have - for disse vil nu blive misfarvet og forvrænget af jeres
følelser, der løb af med jer og som I skabte for jer selv på arbejdet tidligere på dagen.
Ligeledes kan I om morgenen komme ud fra jeres hjem (som skal være et sted, hvor
jeres ånd er fornyet og jeres hjerte opløftet i varme), men I går gennem jeres
hoveddør, der er overvældet af ubehag fra tidlige morgentimers surmulende
reaktioner til og fra jeres partner.
Måske havde I et skænderi med jeres partner over en eller anden beskyldning og
forsøgte at helbrede det med sex, for kun at finde ud af, at mens sex syntes at bringe
jer følelsesmæssigt tættere igen, bragte det ikke rigtig tilfredsstillelse og det helede
ikke vreden.
I må forstå, at når I har ubeskyttet sex, udveksler I ikke blot jeres kropsvæsker, men
også jeres bevidsthed.
Mange menneskers bevidsthed er konstant så reaktiv, endog fjendtlig mod
menneskeheden og livet generelt, at den ikke kun reducerer individets fysiske
sundhed, men også påvirker partnerens fysiske og følelsesmæssige velvære.
Når I efter et skadeligt opgør har sex for at bøde på skænderiet, bliver I også indgydt
med jeres partners negative følelser. Helt ubevidst tager I dem med på arbejde så vel
som jeres egen.

Jeg forklarer jer præcis, hvordan jeres jordiske verden (som I kalder fast), men i
virkeligheden er BEVIDSTHEDS-energi - er udformet af dårligt humørbevidsthedsformer eller kærlighed og godt humør - og påvirker jeres helbred og
ydeevne i livet til godt eller skidt.
Uanset hvilken form for bevidsthed I skaber, efterlader I jeres energi-print på alt,
hvad I støder på ... herunder jeres bil, jeres computer og alt andet I bruger i løbet af
dagen.
"Hvordan kan det være?" Vil I nok spørge?
Fordi hele universet med alle dets galakser blot er BEVIDSTHED - KÆRLIGHED /
INTELLIGENS i Dets højeste form, der arbejder gennem elektromagnetismens
interaktioner.
ELEKTROMAGNETISME er virkelig "stoffet" i menneskets sinds-kraft og
følelsesmæssige impulser - som de ses inden for det jordiske livs område.
Læs Brev 5 og 6, indtil I fuldt ud forstår, at intet er solidt.
Alt hvad I ser, føler, rører, er i virkeligheden BEVIDSTHEDS-IMPULSER
synliggjort gennem elektromagnetismens samspil.
Når I har forstået dette fuldt ud og har set det sande sted, I indtager i at skabe et godt
helbred eller dårligt helbred, lykke eller ikke-lykke FOR JER OG ANDRE
MENNESKER - kan I måske blive overbevist om, at den eneste fornuftige vej frem
er at
GÅ KRISTI VEJ ...... DEN UBETINGEDE KÆRLIGHEDS VEJ
Hvordan kan I begynde at ændre jeres normale tanke-mønster og mestre jeres
uregerlige følelser.
I kan gøre det ved at udøve viljekraft. Men når I er afhængige af jeres viljekraft læner
I jer op af den samme ego-bevidsthed, som er årsagen til at I mister jeres
følelsesmæssige grænse.
Det er som at bruge sirup til at aftørre noget sirup-snask.
Eller også kan I lære at styre jeres Ego ved at søge at kende og få kontakt med jeres
VÆRENS KILDE. Som jeg kaldte ‘Faderen‘.
Læs Brev 7 og 8.

I er ikke alene.
Med stadig bøn og meditation vil I med tiden få kontakt med DET, som vil vise sig at
være jeres største kilde til velvære og trøst i verden.
--------------Utvivlsomt vil mange mennesker skrive ind for at vide om Kristus bifalder eller
fordømmer kondomer.
Kristus' vibrerende svar til dette er:
Ingen nye kreative idéer kommer nogensinde fra de menneskelige hjerneceller.
Mennesker, der opfinder og skaber noget nyt modtager den nye idé fra det
Universelle. Hvad end der kommer fra det Universelle kan bruges til at gavne
skabelsen.
Skabelsen af kondomet er et af de mest kærlige og vidunderlige gaver og
velsignelser, der er fremkommet på jorden både udenfor og indenfor ægteskabet.
Det har bragt befrielse til kvinder, der har været yderst bebyrdet af sexkrævende
mænd.
Det har været midlet til at spare uønskede børn for elendigheden ved en ukærlig
eksistens.
Talløse børn kunne have være født ind i fattigdom og fået en tidlig død.
Ved AIDS' komme er kondomet absolut blevet et middel til at beskytte partneren.
Men det må forstås, at der er facetter i tilværelsen, hvor MORAL bør udøves.
Brev 9 er meget klar i hvad der er SAND seksuel moral, sand ÅNDELIG og
velsignet sex, som Kirken intet kender til.
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Sprækker i jeres planet
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KRISTUS SIGER:

Jeg er denne gang ikke kommet for at fortælle smukke passager med åndelig
opmuntring der skal vække jeres åndelige længsler, men for at række ind i jers
daglige liv med jeres eget dagligdagssprog for at kaste LYS over, hvad mennesker
dagligt gør ved sig selv - deres krop, liv, relationer og ved planeten i det hele taget.
Det er deres tanker - som fører til ord - som fører til handlinger, som jeg er særlig
bekymret over på dette tidspunkt.
Folk af alle racer og kulturer - hør mig!
De fleste tænkende mennesker indser, at al jeres videnskabelig teknologi og udbredte
industrialisering langsomt dræber jeres planet.
I genkender dette.
Men hvornår vil I vågne op til den endnu mere vitalt vigtige og overbevisende
erkendelse af, at jeres ego-tanker, ord og handlinger er lige så destruktive for jeres
planet, fordi disse er
bevidstheds-energiformer og bevidstheds-energiformer er netop, hvad jeres verden er skabt af
- bevidstheds-energiformer.
Hele jeres verden er intet mere end en gigantisk bevidstheds-energiform sammensat
af milliarder af individuelle bevidsthedsformer, der er udsprunget fra og baseret på
det universelle bevidstheds-"tomrum"*, som I kunne betegne "Gud" og har udviklet
sig fra tilsyneladende intethed til dets nuværende tilstand gennem jeres egne ønsker
og længslers proces.
Derfor må I forsøge at forstå, at når I dagligt, ved hjælp af jeres tanker, ord og
handlinger, hælder jeres ego-bevidsthed ind i jeres verden, udsender I
bevidsthedsformer, som helt strider mod den UNIVERSELLE BEVIDSTHEDS
LOVE.
I hjælper milliarder af andre ligesindede mennesker med at skabe en ødelæggende
kraft i direkte konflikt med
KILDEN til VÆREN, UNIVERSEL BEVIDSTHED,
som understøtter og opretholder al eksistens.
Uundgåeligt fremkommer

SPRÆKKER I JERES PLANETS STRUKTUR
og mennesker oplever tornadoer, jordskælv, oversvømmelser og snestorme som alle er fysiske manifestationer af nedbrydningen af
UNIVERSEL LOV, som er UNIVERSEL KÆRLIGHED,
der styrer jeres verden.
Indikerer dette, at "Guds kærlighed" er blevet trukket tilbage fra verden?
Nej! Der er ikke sådan noget som "Guds straf"- fordi ingen sådan individualiseret
menneskeligt tænkende gud eksisterer.
Dette er en myte, som skal slettes fra menneskenes sind.
Men jeres planet og I selv er blevet individualiseret ud fra
UNIVERSEL BEVIDSTHED,
som SELV er en lov jeg hele tiden gentog, da jeg var i verden LOVEN om TRO på godt og ondt. LOVEN om OVERBEVISNING.
Uanset hvad I virkelig tror på - godt, dårligt og ligegyldigt vil i sidste ende
manifesteres i jeres liv.
Vær derfor advaret, og brug kundskaben fra disse hjemmesider til at frigøre jer selv
fra verdens mest destruktive bevidsthed ego-bevidstheden.
At gå i kirke vil ikke hjælpe jer.
Søndagsgudtjeneste vil ikke frigive jer.
Jeres eneste håb om at ryste jer selv fri fra ego'et og verdens ødelæggende bevidsthed
er at følge
KRISTUS-VEJEN.
Kristus-Vejen er VEJEN, som jeg personligt fulgte og levede efter fuld oplysning i
ørkenen -

oplysning, som gjorde det muligt for mig at vende tilbage til Nazareth og påbegynde
et nyt liv med helbredelse, undervisning og kontrol af elementerne.
Fordi min lære var i direkte opposition til den judæiske lære om gengældelse og en
hævngerrig Jehova, blev jeg til sidst korsfæstet.
Enhver anden forklaring på min korsfæstelse er falsk og helt usand.
Forud for mine seks uger i ørkenen i Palæstina var jeg en doven og udrettede intet.
Efter oplysning var jeg den eneste bærer af skabelsens og kreativitetens
hemmeligheder.
Min oplysning er fuldt ud forklaret i Brev 1 og min fulde transcendente opfattelse af
selve eksistensens sandhed er beskrevet i mine Breve.
Disse tilbydes gratis til alle, der har viljen og modet til at GÅ MIN KRISTUS-VEJ,
der i sidste ende fører til oplysning, frihed fra ego'et og indtræden i Himmeriget**.
Oplysning kan komme på forskellige måder den kan komme som en overvældende sindsoplevelse, som straks forvandler jeres
opfattelse af jeres KILDE til VÆREN og jeres tidligere intellektuelle forståelse af
jeres verden.
Sand Oplysning er en indstrømning af Guddommelig Bevidsthed ind i jeres
menneskelige bevidsthed, som I aldrig vil miste og som permanent forvandler jeres
holdninger til jeres Skaber og jeres liv generelt.
Eller igennem vedvarende studeren af mine Breve, mindre øjeblikke af ekstraordinær
indsigt, tidspunkter med oplysende LYS-stråler vil trænge ind i jeres sind, som vil
ændre fokuset på jeres indre syn - eller klargøre den linse, hvorigennem I ser jeres
verden og bedømmer gyldigheden af alle jeres meninger og overbevisninger.
Gradvist afkaster I de illusioner, som tidligere forblindede jer og I finder, at I får styr
på jeres sind og handlinger, hvilket fører til helhed i alle aspekter af jeres individuelle
væren.
At gå KRISTUS-VEJEN - som beskrevet i mine BREVE - er et livsarbejde, der fører
direkte til frihed for angst og afsavn.
Som I læser, finder I i dem både min Tilstedeværelse og min Kærlighed.

*tomrum, eng.: void.
**Himmeriget, eng.: Kingdom of Heaven.
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KRISTUS SIGER:
Jeg kommer gennem min referents* sind, fordi der er noget PRESSERENDE, jeg må
sige til jer!
Elsk jeres fjender; tilgive dem, der mishandler jer; bed for dem, der taler ondt om
jer...
og hvis I ikke kan gøre dette med jeres egen kraft, søg da på alle mulige måder at
gøre det i åndens kraft Guddommelig Bevidsthed.
BED og MEDITER og spørg om hjælp. Den vil blive givet jer, hvis I bliver ved.
Hvis egoet fortsætter med at tvinge jeres tanker nedad igen til bitterhed og vrede og
fremkalder diverse argumenter for hvorfor I skal fordømme en person, som har såret
jer dybt og endda såret jer fysisk, mediter da igen og igen, søg indsigt og lindring fra
jeres dilemma og bed om at få disse besværlige tilbagevendende vrede og
hævngerrige tanker fjernet fra jer...
IKKE for at behage Gud, som I har lært i kirkerne, men for at beskytte jer mod jeres
vrede tankers piskeslag, som genopstår i jeres liv og bærer voldelige omvæltninger og
yderligere opgør og argumenter at håndtere.
FOR - uanset hvad kraft I giver til hævngerrige tanker, vil denne kraft sende en
direkte elektrisk strøm af bevidsthed til den person, der sårer dig - OG
bevidsthedsstrømmen vender og suser med tiden tilbage til jer, som en boomerang.
I skal vide, at hvert elektrisk felt skaber et lignende magnetfelt - de to arbejder altid
sammen - således AT DET SOM UDGÅR VIL MED TIDEN VENDE TILBAGE.
Dette er en videnskabelig eksistenslov, men hvad videnskaben endnu ikke
indrømmer, er dette:
Elektrisk kraft styrker sindet; det er bevidsthedsimpulsen der sætter gang i tankerne.
Elektrisk kraft er et aspekt af bevidsthed.
To-faset magnetisme styrker menneskets og dyrs følelser - den "tiltrækker" og den

"frastøder". Det er impulsen af menneskelig kærlighed og hadets impuls.
Magnetisme er oplevet af alt levende som emotion - følelse.
Jeg har beskrevet denne Sandhed fuldt ud i mine Breve 5 og 6.
Ikke blot dette,
den medicinske videnskab har opdaget (hvad jeg forstod så godt i Palæstina for 2000
år siden) at alle de tanker, der tager form i jeres hjerne, går ned i jeres hypofyse via
jeres hypotalamus og negativiteten og de emotionelle traumer (nedsatte vibrationer)
de indeholder, sendes videre til jeres organer, blod og hele kroppen og forårsager en
udtømning i energi og eventuel sygdom.
Det er dette fænomen, der producerer psykosomatiske lidelser, erkendt af jeres
medicinske profession.
Da jeg i palæstina for 2000 år siden fortalte jøderne, at de ikke skulle bekymre sig om
at drikke fra uvaskede kopper, men lægge mærke til og være opmærksomme på, hvad
der kom ud af deres mund.
Jeg har oversat det, der blev rapporteret i evangelierne i Det Nye Testamente til den
type ord, jeg faktisk benyttede overfor jøderne - som ikke havde den fjerneste idé om,
hvad jeg forsøgte at fortælle dem.
Og desværre er de forskellige "Kristne" Kirker lige så uvidende i dag.
Hvordan kunne de forstå - de havde ikke den oplysning, jeg modtog i ørkenen, som
oplyste mit sind og indprentede den åndelige viden om skabelsens oprindelse og
eksistenslove i mit sind.
Men I, som bor i jeres verden i dag, har haft utallige lærere,som kom til jorden, der
har forklaret jer videnskabelige fakta og også mystikere, som har ført jer ind i
metafysiske, åndelige sandheder og dermed forberedt jer på mine Breve, som
indeholder den højeste Sandhed af alle Sandheden om jeres Oprindelses Kilde, som I betegner Gud, samt de Universelle
Eksistenslove.
Jeg vil nu have jer til at tænke på de virkeligt forfærdelige og uhyrlige værker, visse
mennesker tager initiativ til i jeres verden, - på trods af alle disse Lærere af
Sandhedens facetter.
Den igangværende blodsudgydelse i Irak er en sag, som burde få alle til at tænke dybt

over den sandsynlige boomerang fra sådanne ødelæggende handlinger.
Jeg vil have jer til at tænke på denne situation fra et åndeligt synspunkt, som ikke
DØMMER men ser "Sandheden", som er uløseligt forbundet med de tanker og
handlinger, der er involveret i situationen.
Her havde I en mand, Saddam Hussein, der var fast besluttet på at tage magten i Irak
og skabe fred og velstand for sit folk.
Uudviklet i sand åndelighed anvendte han for det meste hårde og voldelige metoder
til at kontrollere en nation for at gøre de mennesker tavse, der gav ham problemer.
Disse mennesker brugte vold i et oprør mod ham og han brugte vold igen mod dem.
Her var en tyrannisk diktator og en sekt af mennesker på samme mentale og moralske
niveau - deres åndelige vibrationer var, trods alle bønner og alt udadvendt religiøst
show, lige så mørke og tætte og lave som det er muligt at opnå i jeres verden i dag.
Hussein og disse ustyrlige mennesker fortjente hinanden.
Det irakiske folk tolererede ham, nogle beundrede og priste ham endda, fordi han
holdt fred i en ustabil nation og gav dem en chance for at leve deres daglige liv så
fredeligt som deres aggressive medfødte natur ville tillade dem.
Han ragede uklar med USA, GJORDE DETS LEDERE VREDE
og ligeledes styret af ego besluttede lederne at straffe Saddam Hussein ved at
pålægge sanktioner.
Senere førte en humanitær impuls til indførelsen af et system "Olie for Mad", som
hjalp de sultne i Irak og gav Amerika adgang til den olie, de havde brug for.
Men denne foranstaltning var et alvorligt slag mod Husseins stolthed og lindrede ikke
den nationale mangel på generel luksus og dagligdags varer, som deres naboer nød.
Jeg ønsker, at I, verdens befolkning, skal give empatisk tanke til de enorme mængder
af vrede, had og angst, der er forårsaget af denne handling af en nation, der er stærk i
deres umådelige rigdom, våben, trænede soldater, søfolk og flyvere.
Jeg vil have, at I forstår, at en sådan NATIONAL-EMOTION bliver en "levende
KRAFT" af enorme proportioner af ødelæggelse.
Det er sikkert, at INGEN, som virkelig er på KRISTUS-VEJEN - MIN VEJ nogensinde ville have fulgt en sådan sadistisk kurs.

Stående over for problemet med at skulle beskæftige sig med en Saddam Hussein,
ville en sådan leder, oplyst i de åndelige og videnskabelige eksistenslove, have
indkaldt en række oplyste mennesker for at mødes for at meditere og bede om
vejledning.
Min vejledning ville helt sikkert have været at indkalde til et møde med Saddam
Hussein og påpege den tragedie, som i sidste ende ville være resultatet af dødvandet
mellem de to lande.
En oplyst leder ville, i stedet for at "spille overherre" overfor Hussein og true ham
med krig, have bedt ham og hans rådgivere om at udarbejde et dokument, en aftale,
som begge lande kunne leve med i venskab, og som ville fremme vækst og
hjemmemarkeds-berigelsesprogrammer for begge lande.
En sådan oplyst leder ville så læse det irakiske forslag til at skabe fred og harmoni,
ville diskutere det fredeligt med et oprigtigt ønske om at skabe velfærd for alle. Han
ville indkalde sine oplyste folk for at meditere og bringe eventuelle tilpasninger, DER
VAR MODTAGET FRA MEDITATION med tilbage.
På denne måde ville folket under Saddam Hussein gradvist være blevet befriet fra en
tyrans jerngreb og Saddam ville selv have set fordelene ved en fredelig tilgang i
stedet for en aggressiv og andre arabiske stater ville have været imponeret over
succesen af foretagendet.
Dette ville også have fået muslimerne til at genoverveje deres nuværende fortolkning
af Koranen.
Men hvad er den anerkendte og almindeligt accepterede JORDISKE VEJ? Hvad har
den "Menneskelig Ånd" - det Menneskelige Ego opnået i dag?
Overvej, om der kan være en varig fordel ved denne adfærd som beskrevet nedenfor?
En fredelig nation, et fredeligt folk, der allerede er berøvet normale handelsfaciliteter
med andre nationer, er blevet bombet om natten. Deres bygninger, der er bygget ved
en stor indsats og under store udgifter og der tilbyder forskellige tjenesteydelser til
folket, ødelægges.
Nat efter nat har uskyldige mennesker været udsat for bombernes terror mens de
spurgte sig selv "Hvor vil de falde? Hvem vil blive ramt? Vil de finde os i murbrokkerne? Vil vi miste
et familiemedlem? Vil vi alle blive dræbt?
Hvad har disse mennesker gjort for at fortjene en sådan forfærdende prøvelse, bortset
fra at gå igang og forsøge at leve så lykkeligt som de kunne under en tyran, som USA

hader?
Forud for dette, i USA, sendte en anden tyrannisk fanatiker fly for at ødelægge Trade
Centers tvillingetårne i New York.
Et stort raseriudbrud, vrede, hævn opstod fra det amerikanske folk.
De mistede mange mennesker - kære - i ødelæggelsen.
Hvert år er der kristne gudstjenester, der mindes de døde og mange tårer bliver
udgydt i sorgens skybrud, idet de tænker på disse.
Tænk jer om et øjeblik: Kristne Gudstjenester - er der nogen tale om tilgivelse fra
dem, der var medvirkende til denne ødelæggelse?
Fælder amerikanere tårer for de uskyldige, der døde under den byge af bomber,
deponeret nat efter nat uden anden grund end et indædt had til Hussein?
Holder de gudstjenester for de irakiske døde?
Overvejer de selv, at de har myrdet uskyldige - som ikke havde nogen beskyttelse
mod USA's grufulde våben og aldrig havde gjort dem et øjebliks skade?
Tænk bare på vægten af de følelsesmæssige lidelser, der udløses af al denne uhyrlige
og arrogante ødelæggelse af et andet land - en ødelæggelse, som har befriet alle de
oprørske kampgrupper, som Hussein havde holdt i skak.
Det slap en yderst modbydelig måde at dræbe andre på løs - selvmordsbomberne.
Hver gang sådanne bomber går af og dræber uskyldige i nærheden, må amerikanerne,
der støttede krigen mod Irak, indse, at det var deres støtte, der gjorde sådanne
selvmordsbombninger mulige.
Betænk blot udløsningen af de gigantiske, usigelige følelsesmæssige vibrationer af
rædsel, had, hævn og gengældelse, der nu er rettet mod USA.
Hvordan mener amerikanerne, at al denne "had-energi" vil blive manifesteret mod
dem?
For det vil blive manifesteret som død og ødelæggelse.
Det er eksistensens lov.
Selv "kristne" kirker hævder at tro på denne lov.
Hvor der ikke er nogen TILGIVELSE, er der gengældelse i form af årsag og

virkning.
TILGIVELSE, fuldstændig, total og KÆRLIG, fordriver de voldelige had-energier.
Uden tilgivelse samler de momentum fra modstandernes fortsatte vrede.
Læs artiklen om "Sprækker i planeten" og så spørg jer selv, hvordan hele denne
skræmmende ladning af had vil manifesteres.
Hvem i USA vil - FØR ELLER SENERE - være målene?
Derfor siger jeg klart til jer:
I jeres hjem, i jeres samfund, i jeres by, i jeres stat, i jeres land - TILGIV hvem der
end har skadet JER på nogen måde - mere eller mindre.
Lad dette ord ringe ud over jeres land på alle de måder I har.
Og hvis I ikke har let ved at tilgive, fordi jeres ego ikke vil lade jer så bring jeres sårethed og vrede til Guddommelig Bevidsthed (som jeg betegnede
Faderen i Palæstina) og bede om dens indstrømning af Åndelig Styrende Kraft til
forsigtigt at lette og fjerne byrden fra jeres sind.
Vil jeres religioner fortælle jer det her?
Nej, de gjorde det ikke, da jeg var i Palæstina og de vil ikke nu.
Faktisk modtages de, der indtager de højeste stillinger i de mest magtfulde nationer,
og forårsager den forfærdeligste skade i verden, med pomp og pragt, smil og
håndtryk af de religiøse ledere fra de forskellige kristne religioner.
De blinde giver hånd og giver velsignelser til de blinde.
For at høre SANDHED - MÅ I KOMME DIREKTE TIL MIG.
Jeg er i SANDHED levende og universel i væren;
KOM og jeg vil modtage jeres kald og vil kærligt svare på det.
Hav mod til at slutte jer til KRISTI VEJ og følge læren, jeg har bragt verden i mine
Breve.
De vil vise jer, hvordan I forbliver i harmoni og overholder

EKSISTENSENS LOVE.
De vil hjælpe jer med at komme i harmoni med selve universet.
Og alt vil da arbejde hen imod jeres største gode - lykke og beskyttelse.
*referent, eng. recorder.

dikteret 2003-2007
overs. 2019

*************************************************************
2000 CHRIST'S LETTERS, www.christway.co.za
(Artiklerne er dikteret af Kristus mellem 2002 og 2007)
NB Jeg anbefaler i dette Brev, som I de andre, at man i tvivlstilfælde læser den
engelske originaltekst! (o.a.):

til downloading i pdf format:

CHRIST'S LETTERS

OBS Hvor der i Kristusbrevene og de tilknyttede artikler
er en generel kritisk beskrivelse af kristne/kristendommen,
jøder/jødedommen, muslimer/islam, mænd/kvinder gælder denne
beskrivelse kun de, der i praksis passer ind i det beskrevne.
Ingen kristen, jøde, muslim, mand eller kvinde bør føle
sig selv beskrevet i disse kritiske beskrivelser,
hvis de rent faktisk ikke passer ind i beskrivelsen.

----------------------------------------------------

De Sidste Dage
dikteret 2003-2007
overs. 2019

KRISTUS SIGER:
Jeg, KRISTUS, kendt som "Jesus" i Palæstina for mere end 2000 år siden, er vendt
tilbage på det meste kritiske tidpunkt i verdenshistorien for at tale til jer.
Når jeg nedstiger i bevidstheds-vibrationer for at komme i kontakt med jeres jordvibrationer, ser jeg en verden af lys og skygge, åndelig opløftelse og fortvivlelse ...
og det mest forfærdelige jeg ser, er den menneskelige ånds nedbrydning.
VERDEN ER FOR DET MESTE I EN TILSTAND AF MØRKE
Den gennemsnitlige person, der læser mine ord, kan føle, at denne erklæring er en
overdrivelse af jeres moderne liv, men for at forstå det fulde omfang af, hvad der sker
på jorden, skal et menneske først opleve et øjeblik af Lys.
Først og fremmest er jeg tvunget til at tale om, hvad der sker med jeres børn over hele
verden.
Er I klar over i hvilket omfang, at MØRKET HAR SPREDT SIG OP IGENNEM DE
FORSKELLIGE STADIER OG TILSTANDE I BARNDOMMEN?
BØRN, - MED DERES NATURLIGE, IVRIGE, NYSGERRIGE SIND, DER ALTID
ER PÅ UDKIG EFTER NOGET SPÆNDENDE OG NYT, DER KAN GRIBE
DERES INTERESSE, TRÆDER IND I DEN TIDLIGE VOKSENTILSTAND, - og
af natur - BESAT AF SEXUEL NYSGERRIGHED - STIMULERES OG FODRES
AF JERES BØGER, RADIO- OG TV-UNDERHOLDNING* OVER HELE
VERDEN.
Ja, siger I, det ved vi.
Jeg siger: Men I tillader stadig at det sker.

Hvis I var Lysets Børn, ville I være så fyldt med medfølelse, at I ville rejse jer som én
stemme og sige til dem, der bliver rige på bekostning af JERES tanker og jeres
BØRNS sind:
"Det er nok! Vi vil ikke tillade jer at gøre dette mod os mere.
Vi vil nægte at se og lytte til det, I nyder at forestille jer i jeres egne afskyelige sind vold, perversioner, utilsløret sex, evige kamphandlinger og argumenter.
Vi længes efter at vende tilbage til FRED og GLÆDE, hvorfra vores sjæle er
nedsteget".
I VOR DAGE BLIVER BØRNENE, UBEVIDST, USKYLDIGT LOKKET AF
MENNESKER med SELVISKE OG SEKSUELT BEGÆRENDE INTENTIONER
IND I DERES SEKSUELLE PERVERSIONERS SPINDELVÆV.
Hvis I var Lysets Børn, kunne I ikke sove om natten, vel vidende, at disse uskyldige
små børn bliver brugt til at tilfredsstille voksne mænds seksuelle fantasier og drifter.
DISSE BØRN BLIVER EFTERHÅNDEN KASTET UD I UDSKEJELSER, DE
IKKE SØGTE OG IND I HJERTEKNUSENDE FORTVIVLELSE, FORDI DE
IKKE KENDER VEJEN TILBAGE TIL DERES OPRINDELIGE USKYLD.
DERES BARNDOM ER BLEVET TAGET FRA DEM, OG DE ER BLEVET
FRARØVET DISSE VIGTIGE ÅR AF NORMAL EMOTIONEL UDVIKLING.
Hvis I var lysets børn, ville I føle deres smerte, som om det var jeres egen.
Jeres samvittighed ville ikke give jer hvile, før I sammen havde rejst jer og forfægtet
med al jeres indflydelse og hjerte og sjæl, at dette frygtelige indgreb på børns
svaghed og uskyld må stoppe!
Uskyldige? Vores moderne børn? kunne I på jorden måske spørge.
Hvis I var Lysets Børn, ville I vide, at de er uskyldige, indtil de lærer det af mørket,
der er blevet spredt over hele jorden af det menneskelige sind.
I som bor på jorden siger, at verden ikke er i MØRKE - at jeg overdriver?
I er blevet så vant til MØRKET, at I ikke længere genkender det.
Jeres verden er fuld af krigshærgede nationer.

Det er tungt, tungt, tungt med grove mentale og følelsesmæssige vibrationsfrekvenser
af selviskhed og en total tilsidesættelse af livet.
Jeres gader er nu hovedgader af farer, af raserianfald på vejene, af røvere der er
misundelige over andres ejendele, af stalkere ivrige efter at erobre og kontrollere
andre ved brug af seksuel kraft.
Antallet af disse stalkere kan måske være færre end antallet af jeres gennemsnitlige
borgere, men hvis I var lysets børn, ville sådanne mennesker aldrig få lov til at trives.
Men de trives i jeres midte, fordi jeres egne sind er fyldt med sådanne begivenheder
fra at se jeres underholdning.
I er blevet hårde og ufølsomme over for disse rædsler, og de er tilladt til at formere
sig i jeres midte som en dødelig virus.
Som jeg nedstiger og empatisk træder IND I DENNE UDDUNSTNING af dødelige
tanker og destruktive følelser, føler jeg den smerte, som den uskyldige oplever, der er
bytte for dem, der finder en spænding og en følelse af magt, når de terroriserer de
svage.
Disse er så sandelig "de sidste dage", som jeres verden kalder den tid, hvor livet på
jorden er blevet så universelt groft og adskilt fra de underliggende LOVE om
EKSISTENS, at KUN NOGLE FÅ af milliarderne på jorden holder pause et øjeblik
for at stille spørgsmålstegn;
"Hvad ligger der ude bag mørket?
Er der Lys? Hvor er Lyset?
Hvorfor afslører det ikke Sig selv for os?"
Som svar på den uopsættelige, mest brændende spørgen fra NOGLE FÅ mennesker,
der traumatiseres af andres stærke begærlige følelser, hvordan kunne jeg IKKE vende
tilbage på dette tidspunkt for at nå dem, der spørger, der oprigtigt længes efter en
sikker vej ud af mørket, som nu fylder flertallet af menneskers liv?
Er I klar over, at dette virkelig er MIG, KRISTUS, som er kommet for at undervise
og vise jer vejen ud af mørket ind i LYSET?
Hvordan kunne jeg IKKE komme, som svar på jeres smerte?
Ved I ikke, at jeg ER KÆRLIGHED, og det er den rene kærligheds natur at opfylde

de elskedes behov.
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KRISTUS forklarer på hverdagssprog:
"Hvorfor skal I altid se under jeres senge før I går i seng om natten?"
Hvad betyder det normalt i jeres verden?
Det betyder, at når I er unge, har I nogle gange en frygt for at bøhmænd gemmer sig
under jeres seng og så skal I kigge efter for at se om de virkelig er der.
Når I går Kristusvejen, skal I altid undersøge jeres tankegange inden I sover, for at
opdage, hvilken frygt I holder skjult.
Når I har opdaget, om I har nogen og hvad det er, skal I minde jer selv om, at ligesom
jeres fantasi placerede bøhmænd under jeres seng, da I var børn, så gør I jer som
voksne forestillinger om katastrofer, der aldrig behøver at ske.
Bemærk: Jeg siger: "Behøver aldrig ske" - ikke "vil måske ikke ske".
Jeg siger dette, fordi det uanset hvad jeres problemer måtte være, kun forbliver i jeres
sind som "problemer", indtil I har givet dem nok tankekraft til at manifestere sig som
"tilsyneladende virkeligheder" i jeres liv.
Problemer kan være alvorlige MULIGHEDER alt efter, hvordan jeres forhold er i
øjeblikket.
For eksempel:
I kan I være på vej til at blive afskediget fra jeres arbejde. I kan kan være i så stor
pengenød, at I ikke ved, hvordan I klarer den næste uge. Jeres barn kan være ved at
falde bag ud i skolen eller være tæt på at blive smidt ud - uanset problemet bliver det
ikke et ægte problem, før det manifesterer sig som en realitet i jeres liv.
I mellemtiden forbliver de "MULIGHEDER" i fremtiden, men I krummer jer allerede
sammen og går omkring med et tungt hjerte.
Men selv om frygten skulle manifestere sig som åbenlyse realiteter i fremtiden - selv

på katastrofens rand, kan tingene ændres!
De MENNESKER i verden, som konstant bekymrer sig, føler normalt, at intet GODT
er sikkert eller pålideligt, alligevel er det modsatte sandt.
Åh, kære, kære mennesker, hvis jeg blot kunne hæve jeres bevidsthed højt over
verden, tage jer bag den den synlige virkelighed til den usynlige dimension af åndelig
skabelse, hvor alting virkelig begynder at komme ind i væren*.
I kunne da se for jer selv, at VÆRENs KILDE, jeres eneste KILDE til ÅNDELIG
UBETINGET KÆRLIGHED, har sat alt på til rette for at opfylde alle jeres behov,
men fordi I ikke forstår virkeligheden bag eksistensen**, skaber I jeres egne mangler
og begrænsninger, sygdomme og katastrofer.
I skaber dem med jeres kritik, beklagelser, næren modvilje mod at rose andres
præstationer, næren modvilje i hengivenhed over for alle mennesker omkring jer,
modvilje i gavmildhed overfor dem, der oplever fattigdom.
For at finde ud af, hvorfor dette er tilfældet, læs Brev 1, indtil I fuldt ud forstår jeres
KILDES sande NATUR, som jeg kaldte "Faderen", da jeg var på jorden.
Når I går KRISTUSVEJEN (MINE VEJ), ved i meget vel, uden for al tvivl, at jeres
absolutte tro og overbevisning i Guddommelig Beskyttelse vil bringe jer ud af jeres
problemer og vil redde jer fra muligt tab eller smerte.
For at finde ud af, hvorfor mennekser, der virkelig GÅR KRISTUSVEJEN, kan
besidde en sådan tro og overbevisning, bør I læse Breve 5 og 6, indtil I er helt klar
over, at de ting, I kan se, føle og røre, kun er IMPULSER synlige gennem
elektromagnetismens gode tjenester.
Når I går KRISTUSVEJEN, ved I også, ligesom jeg gjorde, da jeg var på jorden, at
der er bare nogle ting, I skal gennemgå - fordi de er en naturlig konsekvens af noget I
har gjort tidligere.
Det er et resultat af noget, I gjorde - det kommer nu tilbage i form af en nødvendig
lektion, som vil bringe jer åndelig vækst ... ud af hvilken vil komme åndelige
velsignelser.
Læs Brev 3, hvor jeg taler om min tid på jorden og de få uger før min korsfæstelse.
I vil se at "kontrol over sindet" under alle omstændigheder er den eneste måde at stå
ansigt til ansigt med livet og overvinde sine hindringer.
*ind i væren (tilværelsen), eng. into being.

**eksistensen, tilværelsen.
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